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cENrRTiÊ'?ëÍ[,,or,,
r. rj. c.'s_GRAVINHAGE

De in ons land inheemsche en
gekweekte Vacciniumsoorten

door J. Wasscher

In ons land komen tn het .\¡/ild een vijf-
tal soorten vân het Beslacht Vù cinium
goor, n.l. V. Ditis-Idaed ¿. (roode bosch-
bes), I/. nrArtillus L. (blauv/e boschbes).
V. uliçinosun L, (rijsbes), V. orAcoccrLs
L. (veenlres) en V. )nq,croco,1.pon AIT
(A.merikaansche veenbes of cranberry)
De laatste soort, die van Amerikaanschen
oorsprong is, wordt evenals de Ameri-
kaânsche soort l,¡. corAmbosunr L. (blau-
we tres of highbush blueberry), speciaal
om haar vruchterì gekweekt. De beide
veenbessoorten worden tegen\À/oordig wel
weer van het geslacht Vaccinium af9e-
scheiden en samengevat tot het geslacht
OÍAcoccus, dat zich van de overige soor-
ten- onderscheidt door de viertauige
bloemkroon, die tot den voet gespleten
.is, terwijl de lobben geheel, zijn terug-
geslagen, het vlerhokkige vruchtbeginsel,
en door het feit, dat het lage, kruipende
heestertjes zijn. Bij het geslacht Vocc¿-
nium i.n engeren zin hebben de bloemen
dan een vergroeidbladige kroon en een
5- of 10-hokkig, zelden  -hokkig, vrucht-
beginsel.

Vúccinium uitis-Idaea is 1 tot 2 drr
hoog, groenblijvend heestertje met alikke,
leeraahtige, glimmende blaadjes. De btoe-
rrìen staan bij deze 6oort in trosjes. De
normale bloeitijd van de pÌant valt in
Mei of Juni. Dikwijls treedt er echter een
tweede þIoei op in Augustus of lâter,
zoodat er aan dezelfde plant zoowel bloe-
men âls vruchten zijn te vinden. De plant
draagt kleine roocle bessen.

Bij de soorten V. mArtillus en V. uligi-
nosum, die in dezetfde sectie thuis hoo-
ren, vallen de dunnere bladeren tegen
den winter af, De blauìÃ¡e boschbes is
meestal ongéveer 2-4 dm, zel.den tot een
halven meter hoog en heeft scherpkan-
tige takken, terwijl V. uli.ginosurn tot
over een meter hoog kan .worden en ron-
de takken heeft. Beide soorten hebben
kleine, meest atÌeenstaande, zwarttrlauwe,
berijpte þessen, Van de blauwe Lroschbes
zijn echter ook vormen beschreven met

s¡itte lressen (f. Leuco<htpum (DUM.)
KOCI{), ì¡/aarvan de smaak fijner zou
zijn, en met onlrerijpte bessen (f. epru¿-
nosum ASCHF,S. et MA.GNIJS) (4, 10). An-
dere af.¡/iikende vormen zijn zeer zeld-
zaem.

Niet onvermeld mag blijven V. inter-
lnedium RUTH!1, een bastaard tusschen
de roode en de blauwe boschL¡es. clie ook
in ons land op 2 of 3 ptaatsen gevonden
15.

V. corAnlbosl.tn? wordt een hooge struik,
Ook de llladeren zijn veel grooter dan þij
de inheemsche soorten en zijn gewoonlijk
5-? cm lang en 2tl¿-3r/¿ cm breed. De
bloemen staan steeds in flinke trossen.
De g-ecultiveerde rassen dragen donke¡-
blauwe, met een waslaag bedekte lf,essen,
die Deestal 1-2 cm ìn dianreter zijn. De
verschillende râssen, die door selectie en
l.:ruising, ook met de soort V. pensAlDa-
nicum L?'M., zijn ontstaan, verschilletì
vooral in de groeiwijze der struiken, de
kleur en beharinÉ{ der blâderen en den
vorm der bessen, die varieert van bolrond
tot iets peervormig of sterk aÎgeplât. (281.

De beide veenbessoorten zijn lage, win-
tergroene heestertjes met lange rankende
stengeltjes. V. nacroculpon (Orvaoccus
macrocarpus PURSII) is in vrijwel al
haar deelen grooter dan V. orAcoccus
(OrAcoccus quadTipetüIus GILIB.). Ter-
wijl de stengels trlj de lâatste soort onge-
veer een halven meter lang worden, kun-
nen ze bij de Amerikaansche veenþes eerr
lengte van meer dan een meter bereiken.
De vruchten q,orden bij de inland6che
soort ongeveer 1 cm groot, t¡ij de cran-
berry daarentegen ongeveer het dubt¡ele.
Van de cranberry, die een bekende Ame-
rikaansche cultuurplant is, zijn een groot
aantal vormen bekend, die voor een groot
deel worden gekweekt en alle fantasie-
namen bezitten, (?). Ook op Terschelting
heeft VAN DIEREN een 14-tal vormen
kunnen onderscheiden. Bij de gewone
yeenbes komen eveneens ronde, peervor-
mige en elliptische llessen voor. Van deze



soort is de sullsp. microcarpus IVF"CZ.
afgescheiden op grond van haar veel
kleinere bessen.

G e o g r a p h i s c h e v e r s p r e i d i n g
clÌ groeiPlaats.

De inheemsche soorten hebben aÌle een
Noordelijke ver spreiding. Terwijl V. mgl-
¿¿¿¿us echter een boreâle soort is, d.w.z.,
dat de plant naar he1 Noorden toe niet
verder dân de boomgrens gaat, worden
V. u-Liginosuln" V uilis lciaea en V. orA-
cocc¿s alle tot de z.g. arctiscla-boreâle
soorten gerekend, welke planten tot over
de boomgrens ver in de toendra door-
dringen. A11e soorten zj.jn verbreid over
het noordelijk deel van Europâ, Aziê en
Noord-AmeriÌ<a. ze gaàn echter verschil-
lend ver naar Ììet Zuiden. IIet verst gaan
de blauwe boschbes, welke soort ll.v. nog
voorkomt in het Noorden van Portugal
en Spanje, de Pyreneeên, de Apenijnen,
den Balkan, enz. In het Zuiden zijn de
pLanten echter geheel aan de gebergten
gebonden.

In ons land is de t¡Iâuwe boschbes wel
de meest voorkomende soort. Ilaar ver-
spreidingsgelried ligt in de zarìdstreken
vân de noordelijke, oosielijke en ztlide-
Ìijke provincies van ons land. Buiten dit
gebj.ed geeft het plantenkâârt,e van de
Ivon (lnstituut voor het Vegetatie-onder-
zoek van Nederl.and) slechts één vincl-
plaats, n.1. bij Fergen (N.-II.). Een derge-
lijke verspreiding in ons land hebllen b.v.
ook de met de blauwe boschbes sâmen-
groeiende soorten : LlleLdrapv1 um pr atens e,
Deschdmpsia Ileruosa, Mdj(tlltlaemum lJi-
lolium en Pter'¿s aquLLinü. Hoewel op de-
zelfde grcnden vocrkomend ale V. mAr-
¿¿¿¿us, vertoont het verspreidingskaartje
'¡an de roode boschbes reeds een geheel
ânder beeld. Ten zuiden van de groohe
rivieren is deze p1ânt slechts in een acht-
tal uurhokjes âangetloffen. In Holland
zijn bo\rendien nog vindplaatsen bekend
\¡an Leimuiden, Noordwijk en couda (18,

21). Volgens een schrlftelijke mededeeling
van den heer BOODT, die tevens zoo
vriendelijk wasr een aântal ândere in-
lichtingen te verschalfen, kcmt deze
soort ook voor op VÌieland en Terschel-
Ìing.

Beide socrten komen bij oDS voorâl
voor in de eilTen-berkenbosschen. waar-
van hier voorkomen het Qu,e1'ceto-Betu,-
LetLLm tA'lJicum, het Q.-8. lnoliníetosum
en de subassociatie van violú riÐinio.nd.
De roode boschbes ontllreekt echter viij-
u'el in eerstgenoemde assocratie Aange-
zien zoorvel de eik âIs de lrerk lichthout-
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soorten zijn, is gewoonlijk in deze bos-
schen de struiklaag goed ontwikkeld. De
hoofdrol wordt hierin gespeetd door de
iijsterbes, lfulat, Fr(Lngula dlnus, Lonicera
periclAmenuln, e.a. Daar ook deze strul-
ken een bÌaderdek hebben, dat veel licht
doorlaat, is ook de bodemvegetatie meest
goed ontwikkeld. Behalve de boschbes-
sen en de boven reeds genoemde soorten
groeien hier vooral ook PolLvpodium uul-
gdl'e¿ flolcus tnollis, DrAopterß dustriúcd.
Galiun sdr&tlle, enz. Daarnaast komen
vaak vele mossen voor. \/ooral in de
bodemlaaEl zitten vele sterk acidophiele
soorten, waartoe ook de k¡eide Vacci-
nium-soorten behooren.

laet @uerceto-Betuletum tlJpicun komt
voor op droge, zure zandgronden, waar
het grondwater zich op minstens 1 m be-
neden de oppervlakte þevindt. De voch-
tige subassociatìe met MoLinia coeruled,
waarin tevens nog eenige mossen voor-
komen, die ontþreken ìn de typische às-
sociatie, is eveneens verspreid op zeer
zure, voedselarme silicaatgronden. doch
daar, waar de grondwaterspiegeÌ hoog
ligt. De subassociatie vaî Viol,a riDinianù,
clie zich behalve door het voorkomen varì
deze soort onderscherdt door Anemone
nemol oso,, LathATus lnontanus, SaLid,ago
Virga úured en Ajuga,îe'ptalls, komt voor
op diepgrondigen zandbodem, waaronder
zich op ongeveer een meter diepte een
leembank bevindt. Terwijl deze sullasso-
ciãtìe tot nu toe in ons land alleen is
aangetroffen in Drente, komen de ândere
behâlve hier. ook in het Oosten en heb
Zuiden van het land voor (1, 13, 20, 23,
25,30,31).

Behalve in deze bosscherì komen beide
Vacciniuln-soorten vooral ook voor in
dennenbosscfren, die, wat de soorten-
samenstelling van hun ondergroei betreft,
sterke overeenstemming vertoonen met
de voorgaande bosschen, echter meestal
in sterk verarmden vorm. Vooral in deze
bosschen treedt de neiging tot fâcies-
vormjng van eenige soorten sterk naar
voren, hetgeen echtel ook wel in de
eiken-berkenbosschen Lan gebeuren. De-
ze neiging bezj.tten ook de beide bosch-
bessen zeer sterk, vooral wanneer hel
licht gemakkelijk toegang heeft tot den
bodem. -Andere soorten, die dikwijls in
groote hoeveelheden in déze bosschen
optreden zfjn Deschãtnpsia ÌLeæuosd, Mo-
linia coel'uLea, Ptarís o.qLLilind, PolAtri-
chum attenuútum en vooral ook Pleuro-
zaum schrebel'¿ (1, 13, 24). in deze bos-
schen heeft vaak de vorming plââts van
zuren humus, Aan deze vorming nemen
behalve de den, vaak ook Leu.cobrAum



V er spr eiding sk(Laîtj es d,er inlúndsch e V o"cciniun'L-s oor ten.

1. vaccinium vitis-rdaea L. (nâar het prantenkaartje van de rvon, Ned. Kruiark.
Arch,, 46, 1986).

2. Vaccinium Myrtillus L. (als de vorige).
3. Vaccinium uliginosum L. naar d.e gegevens in cle prodr. FI. Bat., I, Zt :rg}2).

4. vaccinium oxycoccus L. (naar het verspreidingskaartje van van soest, Natura 1928,
aangevuld met de nieuurste gegevens vân de lvon).

Ïvaar dit mogeliik was, ziin de gegevens uit d.eze bronnen aangevulat met verspreidegegevens, voorar úit verschilrende deelen van het Ned. t<ruiatk. Arch. voor deNoordzee-,eilanden verkreeg ik van de eerste en de dercre soort aanvuuingen van
den heer p. Boodt.
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gLaucum en de beicie Vacc???¿um-soortell
deel.

Ook komen de boschbessen dikwijÌs
voor op de houtwâlten in de zandstreken,
die overigens vâak dezeÌfde flora ver-
toonen als de eiken-berken-bosschen.

v. ul,iginosun is in ons land een zeld-
zame verschljning. Alleen in den Gel-
derschen Achterhoek en het aangrenzen-
de deel van Twente is deze soort vel-
scheidene malen âangetroffen, De Pro-
dromus geeft buiten dit gebied slechts
t'wee vindplaatsen oÌ1, n.l den Helder en
I{elmond (18), doch ze komt ook op ver-
schillende plaatsen op Vlieland en Ter-
schelling voor. In den Achterhoek groeit
deze soort wâarschiinliik in }:Iet Betule-
tun put,escentis, $,e1ke associatie voor-
l.:omt op zeer natte, zure en voedseÌatme
plaatsen, terwiil ze ook op hoo8veen onf-
sr-aat nâ brand (13.20,23).

v. oÍacoccus groeit aLleen in hoogveen-
moerasjes. vanzelfsprel<end komt ze dan
ook vooral voor in de oostel.jike provin-
cies, in het oostelijk deel vaÌr Noord-
tsrabant en in Noord-Limllurg. voorâ1 iiì
preì1te ls cle plant Sewoon. op de Ve-
luwe en irr de r est van lloord-tsra'oânt is
ze veel rninder alFemeen. De Ivon !i'as
zoa vriendelijk eeì1 kaartJe meb cle

nieu\Mste gegevens te verstrekken; hier-
op staan nog een tweetâl vindplaatsen bii
den Haårlemnermeerpolder en éen op
'Ierschelling aângeteekend. De Prodro-
mus verneLdt nog een oude voncist van
Nootdorp. In de oligotrophe inoerasjes
vân het hoogveen is de'r'eonlles zeer
streng gebonden aan hef, SplLdgnetunL
medü; viaat ze.met haat lange, lanlçende
stengets over de vlakke veenmoskussens
groeit. Andere kårâktenstiehe planten
van deze assocjatie zijn naast A1td"l'omeda
poLilolid, welk( plan'r een geÌijke ver-
spreiding heeft als de veenbes, vooral de
veenmosselr Sphdg11ulT, mãgellaTliauTn (=

SÐ!1. mediu.mr, Sp¡.. rubeLl.um en Sph.
rnolluscum en het levermos Odo¿tosch¿s-
mã-sphagní, Dâal rraasl, komen veela1 voot
Erica tetraLir, l)?oser¿-soorten, gf iopho-
? t¿m-soorten en de nìossen AuLacoltlniu,m
ÞdLustl'e en Polatïichum stl'íctu.m, die
meest op iets hoogere bullen voorkomen
(3,23).

V mucl'octt poz is van Anerikâanschen
ocr'sPlong. IIaaf na'üutulijke vcrsprei -

clingsgebied ligt iri het noordeliil< de31

van de Vereenigde Stâten, n.1 van lveu¡
Foundlancl tot Wiscoìlsin eu l,ltinnesota
ên ,iìíaeii¡r. tot North-calolina. chÌo en
lnaiana (14, 19) lTet voorliornen op Ter-
scheLllng, \Ã'aar de pÌânt in 1BCB door
HOLLEI,fA il het StLlderltenlllfÌ< wercl
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ontdekt, leek daarom ook zeer merk-
waardiB er1 heeft dan ook aânleiding ge-
geven tot verschillende theoriën. VAN
DIEREN heeft het tenslotte aannemeliiì<
gemâakt, dat het massale voorkomen
van deze soort op het eilånd ziin oor-
sprong heeft gehad in het ieit, dat door
strandjutters een aangespoeld vat met
cranberries binnen de duiæn werd ge-
sleept en opengemaakt, \Maârnâ de voor
hen waardelooze inhoud ter plaatse werd
gedeponeerd en de plant zich daat heeft
verspreìd. Dezelfde veronderstelling werd
reeds door Boodt (34) geuit. Later zijn
verschiLÌende ândere vindplââtsen bekend
geworden, b.v. op Vlieland en Texel, bii
den IIelder. Ilaarlemmerliede, Hardega-
rijp en het Esmeer bij Veenhuizen, welke
tenslotte echter grootendeels âfkomstig
bleken te zjjn van cultuurpogingen (4a,

5,6).
De in ons land alleen 8'eku¡eekte V.

corAnlbosum. komt in het wilcl voor in
het oosteLìjk deel van de V.S., en wel
voornamelijk in de noord-oostelijke sta-
ten. wââr ze Sroeit langs veenmoerassen
(14,1s).

Gebruik.
De bessen vân d3 genoernde VaccLnium-

soorten kunnen in twee groepen s'orden
verdeeld, n.L de lllauwe van V . naAïtillus,
V, uLiginosLrltt en V, coi lJ1nb os1Jm eener-
zijds. en de roode vaL V, üitis-ldaeü en
de veenbessen anderziJds, De besscn vaD
de lâatste groep zijn gekenmerl(t door
het ltrezit van vrij lf,eÌlzoözuur, clooÍ welke
stof ze de eip,enschaÞ llezitten, ciat ze
zic}ì zel| conservecreìt. Door de aanwe-
zigheid van deze stof, kunnen de uit de
bessen gemaakte producten lanBen tijd
beu¡aard worden, evenals trouwens cle

bessen z;elf onder gekool<t u'âter gerui-
inen tijcl gced blijven. Bij de roode bosch-
ìles lJedraagt het gehalte âJn vrij llen-
zoëzuLrr volgens GRIEBEL 0,051-0,144 0/0,

bij de veenbessoorlen 0,011- 0,041 0/0.

Daarnaast komt hct llenzoêzulrr ook ge-
borden voor, nl. j.n den vorm van het
81-rcoside Vacciniine. Deze stof werkl
echr"er niet remmend op de gistinE¡. De
hoeveelheid benzoêzlrur,bleek bij het rij-
pex worden der vruchtell toe te nemen
Door I,iEST'LEI{ werd àängenomen, dat
deze ctof een nâ'iuurlij k beschermings-
middel tegen parasitische schimmels zoLr

zrjn.
be ubsdän v.in v Ditì.s-kl¿ea wordeir

dóest verrverkt tor jam cf compô1e, clie
vaaÈ als clessert of âls blgave bij vleesch-
sp.ìjzen wordt geìrruikt. lloes¡el in ìrin-



dere mate dan uit de btauwe boschbes,

wordt ook uit de roode boschbessen wiin
gemaakt. Volgens HEGI bevat deze wjjn
gemiddeld 10,03 0/û alcohol, 24,?5 0/o ex-
tract, 18,9 0/0 suiker, 0,85 0/4 appelzuur,
0,005 o/0 phosphorzuur en 0.14 0/0 minerale
stoffen. In Amerika wcrden de roode
boschbessen ook wel gebruikt ter ver-
vanging van de crânberry, vandâar de

we1 gebruikte naam ,,low-þush cran-
berry" (4, g, 14, 15, 16). De bessen, die
ontstaan na den tweeden blcei' ziin vol-
gens HEGI grooter en van betere kwali-
teit dan de bessen van den eersten pluk'

De bessen va\ v. nTacïocarpon ziin een

zeer geliefd voedsel in Amerika en Enge-
lând. vooral in het eersle land vormen
ze een echt natlonale spiis. Voor den

oorlog ging het grootste gedeelte van c1e

Nederlandsche productie naar EngeÌand
(6). Ook deze bessen r rorden verwerkt tot
jam, marmelade, compôte en gelei. ook
\ilorden de bessen geweckt c,p sap, ter-
wijl tegenwoordig het ongegiste veen-
bessensap eveneens een gewild artikel is
\¡olgens FRANKLIN wordt tegenwoorciig
ongeveer een derde clee! der opttrengst
in ,q'melika ingemaakt voor sâus en dran-
ken, ook wordt een gedeelte gedroogC,

doch dit product zou nog weinlg afzet
vinden (6, 7)'

De bessen van V' oÍAcoccus worden op

dezelfde wiize gebrtlikt ats die van de

cranberry. Bii sommige menschen schij-
nen ze nog meer geLiefd te zijn dan de

cranberries. In de Skandinavische landen
worden deze bessen ook meel gewaar-
deerd dan bii ons' Door v,\N DIE}IEN
werd ook vermeld, dat omstreeks 192!i

d.e Londensche marki voor cranberries
overvoerd werd, niet alleen door den

aanvoer van het surplus van den Ameri-
kaanschen oogs1, doch bovendien door
aanvoet'van bessen v'ân V. orVcocctls uit
Engeland, Skandinavië, Rusland en de

Baltische Staten. Er komen k¡ii deze soort
n.1. typen voor, die in kleur en grootte
llepaalde vormen van V. n(Ict'ocarpon
evenaren en zelfs overtre{fen (6). De

veenbessen bevatten ltrehâlve benzoëzuur
ook citroenzuul'.

van de soorten met ttlauwe k¡essen'

worden die van v. llliginosum weinig ge-

bl.uikt. Niet alleen zijn ze tameliik flau\^/
van smaak, maar þovendien houdt men
ze wel voor giftig, waarschiinlijk echter
ten onrechte. Toch is het niet onmoge-
tijk, dat ze, in groote hoeveelheden ge-

bruikt, schâdeliike werkingen te\Àteeg

kunnen brengen; zoo zouden ze b'v' nal-
cotiseelend werken (4).

De bessen van V. nArtillús, evenals die

van V. col'Urnbosum, ziiî in het bezit van
een donkerblauweìÌ vruchtwand, maar
terwijl t¡ij de laatste soort het vrucht-
vleesch vriiwel kleurloos is, komt bij V'
mArtillils de blauwe kleurstof ook in de

steencellen en vooral in lìet t¡uitenste
deel van het vruchtvleesch voor' Deze

kleurstof heeft eenige overeenkomst met
die van de druif. 1^'at dan ook aanleiding
heeft gegeven om de.boschbessen voor
het kleulen van wijnen te gebruiken'
voor dit doel werden volgens I{!]GI vroe-
ger groote hoeveelheden Lroschbessen uit
Duitschland uitgevoerd. vooral naar Bor-
deaux. De versche bessen bevatten ove-
rigens ?8,36 0/o water, 0,?B 0/0 stikstof,
1,66 o/0 vrlje zuren, nl. appet-, citroen- en

kinazuur. doch geeì1 benzoëzuur, 5,02 0/0

suiker, 0,8? 0/0 andere stikstofvrije ex-
bractstoffen, 12.29 0/0 houtvezels en 1,02 0/0

aschbestânddeelen. IIet gehalte âan vita-
mine C tredraagt volgens hel lnstituut
voor Onderzoek op het geþied van ver-
\À.erking van fruit en groenten te Wage-
ningen ongeveer 150 mgikg. Van de blau-
we boschbessen wordt een vecLvuldig ge-

bruik Semaâkt. De beteekenj.s in Duitsch-
Iand komt tot uitdrukklnEa in de voor-
schriften, die zoowel voor de roode a1s

voor de t¡tauwe boschbessen zijn gege-

ven, wâarin voor de sorteering twee
klassen ziin opgesteld (12). Ook in ons

land heeft de blauwe boschbes een ze-

kere económische þeteekenis, het¡¡eerr

we1 lìet meest opvalt in den nazomeÍ' op

de Veluwe en in de omgeving van Groes-
beek, v/anneer het ptukken der bessen

aan den gang is. Ieekenend is ook. dät
in het iâar 1942 voor de opkoopers der
bessen maximumpriizen werden vastge-
steld.. In ons land komen de vruchten
voor een groot deel in de fruitverwer-
kende fabrieken terecht. Ze worden veel
verwerkt tot iam, compôte of limonade'
Natuurlijk worden ze ook veel versctl ge-

geten, terwiil ze L¡ovendien verwerkt
u,orden in verschitlende soorten gebak
(4, S, 16). Voor dit doel moeten in Lim-
burg voor de bekende vlaas boscllbessen
ingevoerd worden uit cle aangrenzende
gebieden van Betgië en Duitschland.

In het þuitenland vormt de þoschbes-
senwijn wel een der belangrijkste pro-
ducten. Door LEBL-LA'NGER v\¡ordt een

handleiding gegeven voor de þereiding
van dezen $'ijn. Volgens TIEGI werd er
in Duitschtand in vredestijd niet minder
dân 60.000 hI bereid, hetgeen neerkwâm
op ongeveer het vierde gedeelte van de
geheele opþrengst aan rooden wijn.

De bessen van de f. leucoc(Lrpum' ziin
volgens HEERMANN (10) kleiner dan die



van het type, doch ze zijn nog aroma-
tischer,

De bessen van v, coranxbos?rm, die in
veel grootere hoeveelheden zijn te ver-
krijgen, doordat de planten veel grooter
zijn, evenals de bessen zelf, terwijl de
vruchten in trossen groeien, worden voor-
al ook veel v'ersch gegeten, en verder
geweckt en verwerkt tot jam. I{et vita-
mine C gehalte bedraagt bij de verschir.-
Iende rassen gemfddeld 135 mgikg (29).

De bessen van verschillende soorten
hebþen ook een medicinale beteekenis.
Dat ze gebruikt worden in de vollisge-
neeskunst spreekt haast van zetf (26),
doch ze hebben ook in de apotheek þun
weg gevonden, zooals de blauv/e bosch-
bes (,,Fr1"Lc¿us MArtiLLi"). Uit deze vruch-
ten worden Vinum Myrtilli en Extrac-
tum Myrtilli bereid (17). Als een der
werkzame bestânddeelen wordt de blau-
we kleurstof genoemd, daarnaast ook
Iooistoffen. Van de samentrekkende wer-
king wordt gebruik gemaakt bij diarrhee
en bij verschillende mondaandoeningen.
Bij de mondspoeling hecht zich de blau-
we kleurstof op de aangedane plekken in
den mond, en bevordert daâr $raarschijn-
lijk het Ììerstel van het eþitheel. De
wijn, waarvan PINKIIOF en VA'N DER
WIELEN de bereidingswijze weergeven,
wordt vooral gebruikt bij darmaandoe-
ningen, waar de stoffen \Maarschijntijk
op dezelfde wijze zu1len werken,

Naast de vruchten worden ook de bla-
deren Vân de blauwe boschbes gebruikt
(,,Folio, MArtiILi"). Deze bladeren bevat-
ten twee stoffen, waarvan de eene het
suikergehalte van het bloed doet toe-
nemen, en de andere dit doet afnemerì..
IIet extract (myrtillÍne) wordt toegeÞast
bij diabetes (17).

De bessen van de veenbes stonden vroe-
gel' in de medicinale wetenschap be-
kend als ,,Bucccle OÍ.Acoccùs"; ze wer-
den gebruikt tegen ontstekingen en te-
gen scheurbuik,

De þessen van V. Ditís-Idaea en van
V. uliginosurn wâren eveneens als volks-
geneesmiddelen in gebruik, tenminste
plaatselijk, terwijl de bessen van V.nLAr-
ft¡¿üs, behalve voor reeds genoemde k\rya-
Ien, tevens nog voor een geheele reeks
ziekten werden gebruikt (4).

Tenslotte mag niet onvermeid blijven,
dat de bladeren van de þoschbessen in
den tegenwoordigen oorlogstijd ook ge-
bruikt worden voor de bereiding van
theesurrogâat, vaak vermengd met bIâ-
delen van andere ge\¡/assen.

6

Cultuur.

Ofschoon ook de inlandsche soorten
soms wel worden gekü¡eekt, zooals b.v.
de roode boschbes vooral als rotshees-
tertje, heeft deze cultuur toch slechts
een geringe economische beteekenis. Een
ander gevâl is dit met V. corArnbosum
en V. mdcrocarpon, weTke soorten in
Amerika beide van groot betang zijü
voor de fruitteelt. De cultuur van deze
scrorten is in dit land reeds lang geleden
ter hand genomen. Later werden zoo\A'el
de cranberry als de blauwe tres ook in
andere landen geprobeerd. In ons land
is er één krveekerij, 'waar beide soorten
in het groot worden gekv/eekt, n.1. te
Smilde in de provincie Drente.

IfoeweÌ in Amerika ook verschiltende
andere soorten,,blueberries', r¡/erden ge-
pl'obeerd, bleek voor het noordelijke ge-
deelte Van de VereenÍgde Staten V. co-
rAnlbosum het meest aanlokkelijk te zijn
voor de cultuur. De eerste pogingen om
de blueberries te kweeken dateeren van
1889, maar pas nadat er vele v/eten-
schappelijke onderzoekingen waren ver-
richt, vooral door COúILLE en zijn me-
dewerkers, ging de cultuur sterk voor-
uit. Dit onderzoek nam een aanvang in
1$06. In samenwerking met Miss .wllITE,
die zich voornamelijk bewoog op het
gcbied van de selectie, werd het pro-
duct sterk veredeld, vooral ook door
kruisingen (28, 29). De onderzoekingen
hadden in het begin vooral plaats in
New Jersey. .Als gevolg hiervan is deze
staat nog steeds het þelanBrijkste cen-
tlum van de cultuur. Ook v/ordt de
t¡laurye bes veel gekweekt in de stateÍl
Michigan, Washington en Massachusetts.

Gezien de natuurlijke standplaats van
deze soort, was het te v'eru/achten, dat
men voor de cultuur van de plant zeer
bepaalde gronden noodig had. IIet bleek,
dat de grond in de eerste plaats vol-
doende zuur diende te zijn. De þeste re-
sultâten !"\rerden verkregen op veen-
gl'ond of op een bodem, samengesteld
uit een mengsel van veen en zand,
waar de p}r getijk 4,4-5,0 u/as, De kwee-
kerij te Smilde is gelegen op datgrond.
Wânneer veengrond voor de cultuur ont-
gonnen moet worden, werkt men den
grond gewoonlijk zoo diep om, dat er
een laag van ongeveer 5 cm van het on-
derliggende zand naar boven wordt ge-
br acht. Is de veenlaag hiervoor te dik,
dan v/ordt het zand vaak van elders aan-
gevoerd. De grond moet los en poreus
zijn, daar de planten een steeds vol-
doende vochtigen þodem noodig hebben,



die tegelijkertljd goed geaëreerd is. De
Slrondwaterspiegel schijnt gedurende den
zomer het lf,este te kunnen tiggen op
35-60 cm diepte beneden het oppervlak.
Gedurende de groeiperiode mogen de
wortels zich nooit in het water bèvin-
den, daar dit funeste gevolgen voor de

slaan van den bodem de ventilatie te-
gengegaan wordt. Aangezien de blauwe
t¡es een vlakwortelende plant is, dient
de bewerking zeer ondiep te geschieden'

Worden de struiken steeds met rust
gelaten, dan zu1len ze na eenige iaren
s'einig meer opbrengen. De planten moe-

fig. 1. Vruchttros van Vaccinj.um corymbosum L.
Foto Dr. 1{-. Beiierj.nck.

planten kan hebkren; in den winter
schijnt het echter geen kwaad te kun-
nen.

In de kweekerij zet men de struiken
tegenwoordig vaak op een afstâlìd van
1,75 m þij 2 m of 2,25 m van elkaar, zoo-
dat men voldoende ruimte houdt tus-
schen de planten voor het plukken der
bessen en voor de grondbewerking. Dit
laatste is noodig om de onkruidontwik-
heling tegen te gaan en om den grond
los te houden, omdat door het dicht-

ten daarom sterk gesnoeid worden' daâr
zc hierd.oor meer nieuwe loten zullen
vormen, \¡/aaraan het vruchthout moet
komen. Er wordt zelfs aangeraden 'om
elk jaar een derde gedeelte v'ân de oude
gestelloten te verwiideren. Bovendien
djent het korte, zachte hout afgesnoeid
te v/ord.en. Om grootere vruchten te
krijgen, verdient het bij sommige ras-
sen tevens aanbeveling de, la'nge þloei-
wijzen iets i.n te korten, dâar meestal
3-5 bloemknoppen voldoende ziin, aan-



gezien elke knop 5-12 bessen Voort kan
bl engen.

De vermeerdering der cultuurrassen
kân het beste geschieden door middel
van stekken, Zoowel v/inter- of hout-
stekken als zomer- of scheutstekken
worden gebruikt, Voor de stekken neemt
men gewoonlijk stukken van ?-10 cm
lengte, die het beste in zuiver turf-
strooisel kunnen worden geplâatst, IIet
turfstrooisel moet zeer vochtig worden
Behouden, maar ook hier speelt de door-
luchting een zeer Broote ro1. Hierom
worden de stekbakken vaak iets boven
den grond geplaatst of zelfs in sÞeciale
frames op ongeveer een meter hoogte
opgehangen. Nadat de houtstekken uit
den stekbak naar een kweekbed zijn over-
gebracht, moeten ze meestal trÃ/ee iaaf
hierop doorbrengen, vool' ze op de
kiÁ'eekerij worden uitgeplant; bii de
scheutstekken duurt het meest een jaar
Ianger.

De oogsttijd valt bij de verschìllende
rassen ln ons land van omstreeks half-
Juli tot midden-Septemþer. De bessen
moeten stuk voor stuk geplukt worden,
daar de vruchten van een tros niet te-
gelijk rijp zijn. IIet plukken gaat echter
snel en gebeurt gewoonlijk door vrou-
wen en kinderen. De opbrengst van een
volwassen str-uik bedraagt gemiddeld on-
gereer B pond.

Voor uitvoeriger gegevens omtrent
de cultuur kan verwezen worden naar
een vroegér verschenen mededeeling (29).

De rassen zijn alleen op vegetatieve
wijze te v'ermeerderen. Vermenigvuldi-
ging door zaad is eclìter r¡/el mogeliik.
zelfs is het in ons land reeds gebleken,
dat deze soort op een dergelijke wjize
door de vogels verspreid kan worden.
Hiervan zou misschien gebruik gemaakt
krrnnen worden bij ontginningen. Bij
het aanleggen van bosschen, e.d. komt
het immers dikiÃ/ijls voor, dat bepaalde
gedeelten hiervoor nÍet of slecht ge-
schikt zijn. IIet is natuurlijk zeer toe te
jurchen, dat verschillende van deze ter-
reinen bewaard blijven als natuurmonu-
ment. Wanneer deze hoekjes hie¡voor
echter vseinig waarde bezitten, zou men
een proef met de þlau\¡/e bes kunnen
nemen of deze planten daar uitzaaien.

De cultuur van V. 'rno,crocd,rpon is
veel ouder dan die vân de blauwe bes.
Volgens BAILEY (2) v/erd reeds om-
streeks 1812 hierrnede een begin ge-
mââkt. Ifet eerste artikel, gewijd aan de
cultuur vân de cranberry, verscheen in
1856 (8. EASTW'OOD: Complete manual
for the cultivation of the cranþerry).

I

Tegenr¡/oordig zijn er drie belangrijke
centra van cultuur in de Vereenigde
Staten, n.1. in de staten Massachusetts,
Ne\ r Jersey en Wisconsin. In mindere
mate v\¡ordt de cranberry ook gekweekt
Iângs de kust Van Oregon en Washing-
ton, in Nova Scotia en op Long Island,
Alleen in den staat Massachusetts be-
draagt de jâarlijksche omzet reeds 3-5
rìillioen dollar. Voor de þelangrijkste
gebieden gaf FRANKLIN (?) de vol-
gende opbrengsten op, uitgedrukt in
bârrels:

Massa-
chusetts

Ne'w
Jersey

-Wis-

constn
Ver.

Staten

1936

1937

1938

1939

364000

5650C0

3250C0

494000

75000

175000

62ryJ0

68000

62000

115C00

64000

108C00

504300

87?3C0

4757C0

704000

De aanleg van een cranberykweekerij
kost veel moeite en geld, de onder-
houdskosten zijn daarentegen gering. Is
de cultuur van de þlau-..I¡e bes reeds aan
z!.er bepaalde gronden geþonden, dit is
nog meer het geval met de cmnberry
(2, 3a, 6, 7, 12). Ook hier moet de grond
veenachtig zijn en zuur. De beste re-
sultaten krijgt men, wanneçr men de
waterregulâtie geheel in de hând heeft.
rn Amerika worden voor de cultuur z.g.
bogs uitgezocht, Iâge min of meer kom-
\rormige terreinen. IIet gunstigst gele-
gen zijn de bogs in de nabijheid van
rivieren of beken, waa¡van het \¡/ater
gemakkelijk voor de bevloeiing ge-
bruikt kân worden. Hiervoor worden ook
vJeI reservoirs aangetegd, waarbij dan
vaak gebruik gemaakt wordt vân be-
paalde systemen, waârdoor het watet
door pompen kan circuleeren,

De cranberry is zeer gevoelig voor
vorstschade. Wanneer de planten echter
gedurende den winter onder water wor-
den gezet, hebben ze weinig te liiden
van de vorst. Hiervoor is het noodig,
dat er gedurende den winter ongeveer
4s-60 cm water op het terrein staat,
ook tijdens korte voorjaarsvorsten be-
vloeit men het terrein nog we] eens,
terwiJ'l het in enkele gevallen ook nog
w-el eens gebeurt kort na het bloeien,
waardoor insectenplagen tegengegâan kun-
nen worden. Gedurende den groeitiid
mag het terrein echter niet langer dan
hoogstens 24 uur onder wâter staan.



Hieruit blijkt dus wel, dat het terrein
niet al1een gemakkelijk te bevloeien
moet zijn, doch dat het rÀ/ater even-
zeer snel afgevoerd moet kunnen wor-
den, Bij den aanleg van de kweekerij
moeten voor de bevloeiing waterdich-
tÐ dijkjes \¡/orden aangelegd, die te-
gelijkertijd als pad kunnen dienen, ter-
w-jjl er voor de drainage slooten d.oor
het terrein gegraven moeten word.en. De
drainage dient eigenlïk zoo plaats te
vinden, dat men den grondrMaterspiegel
tot op 45 cm onder de oppervlakte kan
laten zakken. Door een slechte d.rainage
[tordt de groei Van het onkruid bevor-
derd, evenals de plantenziekten, terwül
de groei der v\¡ortels er vân te lijden
heeft.

Nadat het terrein is geëgaliseerd, wordt
een laag zand van ongeveer 10 cm dikte
ô\'er het terreìn gebracht. Op zuiveren
veengrond heeft wel een veel snellere
groei plaats, maar de productie aan bes-
sen is gering. De planten worden daâr-
om gezet in zuiver zand, waardoor de
grbei wel minder sterk is, mâar de pro-
ductie grooter. Tevens heeft de zand-
laag het voordeel, dat de onkruidont\Ã/ik-
keling er door wordt onderdrukt, ter\À/ijl
het zand de planten tevens iets be-
schermt tegen nâchtvorst. IIet micro-
klimaat van een zandbodem is nametijk
verschillend van dat van v'eengrond. Ifet
beplanten van het terrein kan op ver-
schillende wijzen geþeuren. IIet eenvou-
digst is rMel wanneer men de stekjes
over het terrein uitstrooit, en deze dââr-
na met een laagje zand bedekt. Ook
worden wel zoden uitgezet op eenigen
afstand van elkaar, of worden de stek-
ken in lanEle voren gelegd, Meestal zet
men eenige afleggers of stekken bijeen
in rijen, v\¡aarbij gewoontijk een plant-
Ïr'ijdte van ongeveer 30 cm word.t ge-
bruikt. Men drukt ze goed, in het zand,
waarbij ze het veen niet behoeven te
beleiken. Na het planten wordt het wa-
ter een dag aan de oppervlakte gehou-
den, zoodat de ptanten goed vochtig
worden en het zand goed pakt, De beste
tijd voor het planten is eind April of
t¡egin Mei, Na het eerste jaar en voordat
de planten beginnen te dragen, moet er
eenige malen bevloeid. worden om in-
sectenplagen te voorkomen.
.Reeds na eenige jaren hebben de plân-

ten een gesloten mat gevormd. MeestâI
kan men in het vierde jâar nâ het
planten met het oogsten beginnen. Di_
rect daarnâ moet de kweekerij weer
oveÌgezand worden. In Amerika aloet
men dit vaak zoo, dat er tijdens den

winter een dun laagje zand op het jjs
wordt gebracht, dat na het smelten van
het ijs regelmatig naar den bodem zakt.
llet verdere onderhoud bestaat uit h.et
weren vân onkruid, hetgeen voorâl in
de eerste jaren intenslef geþeu¡en moet,
het best met de hand, omdat d.e wortels
van de veenþes zeer vlak liggen.

Op veengrond wordt vaak geen þe-
mestingÌ toegepast. Op meer zanClige ter-
reinen werd verþetering verkregen door
bc.mesting met natriurnnitraat en super-
phosphaat. Kalium zou v'an weinig tyaar-
de zijn, terwijl kalk natuurlijk uit den
booze is. Dikr¡/ijls heeft stikstofbemes-
ting een te sterken vegetatieven groei
ter¡gevolge, te¡wijI daarentegen de op-
bl'engst achteruit gaat en tevens d.e on-
kl'uidgroei bevorderd wordt.

IIet oogsten gebeurt vrijwel steeds, zoc
kì.v. ook te Smilde, met behulp van be-
paâlde metalen kammen, waarmee de
bessen afgerist worden. Op Terschelling
worden de tressen echter nog met de
handen âfgerist. fn Amerika zijn ook
reeds groote plukmachines in gebruik.
Direct na den oogst ìMordt et even be-
vloeid, om de afgerukte takken en þla-
deren en de gemorste bessen te verwij-
deren, De opbrengst van goede aan-
plantingen kan ongeveer 1 liter per m,
bedragen.

volgens vAN DIEREN (4a, 6) bedroeg
10 jaar geleden de oppervlakte, die in
ons land bezet tMas met V. md,crocar-
po?? ongeveer B0-100 ha. IIet grootste
deel hiervan bevond zicfì. in de duinpan-
nen van Terschelling. Ootspronkelijk was
de pluk hier geheel vrij, doclì in 1B86

werd het Studentenplâk aan den heer.
G J. BORGESIUS Verhuurd. fn dien
tijd lvas ongeveer 24 ha ââneengesloten
begroeid mct de cranber-ry. Lâter ging
do pacht over aân verschillend.e andere
p¿rrticulieren. Tusschen 1Bg2 en 1902 had
plotseling een sterke uitbreiding plaats
van de plant over het Westelijk gedeel-
t(: vân het eilând, Dit moest volgens
VAN DIEREN gev/eten worden ¿ìan ¡ìet
feit, dat na de stabilisatie van dit duin-
gebied door den Rijkswaterstaat in 184b,
de grond in genoemd tjjdvak over groo-
te afstanden rijp v/erd voor het V¿c-
cinietuÍn mdcrocdrpi, Ilierdoor kon deze
Þiantengemeenschap zich sterk uitþrei-
den, voorat door midd.el van de bessen,
die 's winters over groote afstanden door
het water vervoerd werden. Terwijt in
Amerika in den \Ãrinter steeds kunstrna-
tige bevloeiing toegepast moest \¡/orden,
geschiedde dit hier op geheel natuurlijke
\r,ijze, daar de duinÌlânnen dan in meren



'waren herschapen. Natuurlijk kon de

waterspiegel niet kunstmatig geregeld

$torden, \¡/at in sommige jaren caiastl'o-
phale gevolgen had. zoo kv/âmen in
natte jaren vele plânten niet in bloei cf
verdronken de þessen. Maar vooral had-
den de planten veel te liiden vân nacht-

t(ì het dan ook raadzaam om aan zulk
een wisselvaltige cultuur niet te veel
kosten te þesteden, Terv/ij1 er nog wel
verschillende proeven in de groote oos-
telijke duinpannen werden genomen, kon
van een uitbreiding van de cultuur in
cle .¡/estelijke pannen volgens hem nlet

Fis. 2. vruchtdïasende twijgen van vacciniumrÏffi:"å""lË;ì"å;j'

vorsten in droge vooriaren.
In 1909 ging het duingebied over naar

het Staatsboschbeheer' Door BOODT (3a)

werd toen aan derl toenmâligen Direc-
teur van het Stâatsboschbeheer âdvies
uitgeþracht over de cranberry. Volgens
hem zou de cultuur van de cränberry op

Terschelling, door het ontbreken van
twee der voofnaâmste voorwaarden voor
b.et zekere gediien vân de plant, n'I. een
goede bevloeiing en drainage, âltijd aan
groot risico onderhevig blijven. llii acht-

veel verwacht worden. Volgens V.AN
DIEREN (6) had het Staatsboschbeheer
clen aanleg van bosschen vâî Pinus
o,ust'tio.cd, op het oog. Later werden de-
ze bosschen door tusschenbeplanting
Iângzamerhând overgevoerd in gemeng-
de bosschen. VAN DIEREN deelt dan
verder mee, dat de duinpannen sterk
ontwaterd, worden, omdat P¿nt s austtid'
c¿ droge gronden noodÍg heeft. Hler-
door traden er volgens hem groote ver-
anderingen op in de natuurlijke vege-



tatie. Bij het droger v/orden aler plak-
ken, traden grootere struiken steed.s
meer op den voorgrond. Onder d.eze
heesters speetde vooral d.e gagel een
groote rol, hetgeen volgens VAN DIE-
REN te voorzien v/as geweest, daar de
natuurUjke successie verloopt van het
Vd.ccínietuna riaar het MAri,cetuna, Et
moest dan ook voortdurend gagel wor-
den gewied, doch op sommige plaatsen
kregen de struiken zoo d.e overhand,
dat daar het geheele terrein geraseerd
moest worden en opnieu.\À/ beplant met
de cranberry. Ook werd d.e schade dooï
nactrtvorst grooter, evenals de insecten-
schade, Tegenover deze uitspraak van
l/A.N DIEREN, dienen eenige opmerkin-
gen geplaatst te worden, die ons door
BOODT werden verstrekt. Volgens hem
groeide de cranberry niet, waâr d.uin-
terreinen ontwaterd \¡/erden, Bovendien.werden deze ontwaterde terreinen niet
rnet Pinus austriclccl beptant, maar met
loofhoutsoorten, zooals de e1s en de eik,
of ook \¡/erden er wel gemengde bestan-
den âangelegd van Sitka-spar en loof-
lloì.!t, Pinus dustriücct \¡/erd daarentegen
uitsluitend Bebruikt v'oor de hoogere
terreinen, v/aar ontwatering niet noodig
14ras. Volgens hem was van een sterke
ontwatering van duinpannen dan ook
geen sprake. Na een 3b-jârige ervaring
is het volgens hem nu wel gebleken,
dat er terecht bij de duinbebossching
niet te veel aandacht aan de cranberry
is besteed, daar deze ptant zich niet at-
leen handhaaft, maar zich zetfs uit-
b¡eidt en we1 langs natuurlijken r¡/eg.

Ook in andere duinstreken heeft men
de Amerikâansche veenbessen aange-
plant. Behalve op Vlieland zijn a1 aleze
pogingen, zooals op Ameland, Schier-
monnikoog en bij Schoorl, waarschijn-
Ìijk ten gevolge van een verkeerde keu-
ze van den grond, op niets uitgeloopen.

I{et bleek wel gauw, dat ook op an-
dere plaatsen geschikte plantgrond.eri
zeldzaam tÀ/aren. Door BORGESIUS wer-
den in ons land nergens dergelijke bogs
gevonden, die, zooals in Amerika, naar
believen op gemakkelijke wijze geinun-
deerd konden \ /orden. IIij bracht zoden
van Terschelling over naar Musselkâ_
naal. Ook liet hij rüat geselecteerd plant_
materiaal komen uit Amerika en uit
Jenâ, waar de plant omstreeks 1g60 door
fVIAUR'ER uit Amerikâ was ingev'oerd.
Daar hij echter bevreesd was hierdoor
plantenziekten naar ons 1and over te
brengen, heeft hij d.it later niet meer
herhaald. fn 1902 ìüerd de kweekerij
overgebÌacht naar Smilde, waar thâns

ongeveer 22 ba met de cranberry is þe-
plant. Door ìÃ/aterdichte dijkjes aan te
leggen werd bevloeiing mogelijk ge-
maakt, \¡/aardoor hij veel minder last
vån vorstschade kreeg en goede op-
brengsten.

Uitbreiding van de cultuur zou volgens
VAN DIEREN nog mogelijk zijn op Oost-
TerscheÌling en wellicht op enkele an-
dere plekken in het Noordelijk duinge-
bied en in de veenstreken van Drente.

Buiten Amerika wordt V, mo,croco,r-
pon¡ behalve in Nederland, ook ge-
kweekt in Duitschlanal, zij het op een
geringe schaal. Votgens LANGER (12)
zouden er ook onbevloeide kv/eekerijen
zijn, die toch een behoorlijke opbrengst

Mogelijk zouden in ons land ook nog
andere uitheemsche Vacciniurn-sootfen
in cultuur genomen kunnen worden.
zoo ìvorden in Amerika b.v. ook wel
aangeplant de soorten V. Dirgo,t\tm 1^lT.,
V. 'pensAlÙanicun¿ L1']l.n. en V. cúncld.ense
I(ALM., terwijl de bessen ook rüorden
Verzameld van V. DcrcLllans SOLAND.,
V. ouatun'¿ PUR,SII, V. deticiosum pI-
PER, e.a, proeven zouden ook genomen
kunnen v/orden met de soorten V. lli,r-
sutum BIJCKL. (N.-Am,), V. ,prdestons
LAMB. (Kamtchatka, Japan) en V. num-
mulo.rio, CLAR,KE, (Himalaya). tr;en zeer
goeden smaak moeten ook de tressen
van V. lloribunrlum hebben, welke soort
in de bergen van Columbia tot peru
voorkomt. De eorstgenoemde soort, V.
Dirgatum, ì¡/ordt veel gek.\ ¡eekt in ¡'Io-
rida en andere deelen in het zuiden van
de Vereenigde Staten; waarschijnlijk zat
deze soort hier niet .\¡,¡interhard zijn.
Terwijl V. corAmbosum en de cranþerry
echte planten zijn voor veengrond,
schijnt de,,1ow-bush blueberry,, (V. pen-
sAlþdnicum) juist een plant te zijn voor
droge zandgronden. Bij deze soort zijn
de bessen vroeg rijp, ze zijn van een
þehoorlijke grootte en hebben een goe-
den smaak; een bez\¡¡aar is, dat de
struiken slechts ongeveer een halven
meter hoog worden. De vruchten staan
echter weer in trossen. Een aantal der
genoemde soorten is misschien ¡iet
eens in ons land aanwezig, van de an-
dere soorten is nog zeer ¡^.einlg of niets
bekend,
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