
Zwarte framboos.                                                                 
Rubus occidentalis 

Een (lei)plant met weinig maar wel gemene stekels en toch de moeite waard om te 

hebben.     

Oorspronkelijk gebruikt als sierstruik.                 

De jonge scheuten hebben  mooi grijs 

gekleurde stengels.                            

Later in het jaar schilfert deze grijze bast 

eraf en wordt de scheut bruin/rood van 

kleur. Erg decoratief. 

Tegenwoordig komt hij weer in de 

belangstelling door zijn hoge gehalte aan 

anthocyaan en antioxidanten. 

Anthocyaan zijn kleurstoffen die zowel in het blad, bloemen als in de vruchten zitten. 

Zij zorgen ook voor de herfstkleuren van het blad. Een andere plant met anthocyaan 

is b.v. de rode kool.                                                                                          

Antioxidanten worden o.a.  gebruikt in voedingsmiddelen en  cosmetica.                  

Zij verlengen de houdbaarheid en of levensduur van gebruiksartikelen.                  

Anti betekend tegen en oxidant is een afgeleide van oxideren. En oxideren is 

verwering b.v. roesten, het binden van iets aan zuurstof. 

Op de tuin. 

Al sinds 'n tiental jaar heb ik op mijn tuin deze zwarte framboos.  

Ieder jaar groeit hij enorm en maakt scheuten van wel 2 tot 3 meter.                 

Jammer alleen dat de scheuten zijn voorzien stekels (*), die bij onachtzaamheid 

behoorlijke beschadigingen aan de huid kunnen opleveren.                                    

Een gewaarschuwd man/vrouw telt voor twee.  

Bij  winters  met veel vorst, krijgt deze framboos het op zijn donder. De grote 

scheuten bevriezen. De kleine scheutjes onderin blijven doordat ze beschermd zijn 

door de grotere scheuten.  Echter de winter van 2013 op 2014 bleef ver van huis, 

met als gevolg dat de enorme scheuten op de zwarte framboos bleven.  

Op deze scheuten, eenjarig hout 

genoemd, groeien na de winter, net als 

bij de gewone frambozen, zijscheuten. 

Deze zijscheuten wordt ook wel ditjarig 

hout genoemd                                     

Op het einde van deze zijscheuten 

zullen eind mei/begin juni de trosjes met 

witte bloemetjes bloeien.                                            



Na een tijdje komen er kleine zwarte 

vruchtjes aan deze trosjes.                   

De vruchten rijpen onregelmatig 

waardoor de oogst ook onregelmatig is.            

Dat betekend dus, net als bij het meeste 

(klein)fruit, doorplukken.                          

De smaak is zoet, aromatisch en 

framboosachtig                     .            

Doordat de vruchtjes vrij klein zijn zul je 

met de opbrengst niet naar de veiling 

kunnen.  De opbrengst  valt en staat met 

het weer maar ook met de manier van 

snoeien.                                              

Van vogels heb je geen concurrentie want die zijn er geen liefhebber van. 

Snoei. 

Net als bij de bramen en de frambozen sterft het eenjarig hout waarop de vruchten 

hebben gehangen af. Deze kunnen tot aan de grond verwijderd worden.                 

Niet getreurd want de plant heeft in hetzelfde groeiseizoen weer volop nieuwe 

scheuten gemaakt. Deze kun je na het verwijderen van de oude scheuten opnieuw 

leiden en opbinden.  Voor dit opbinden dien je wel een voorziening te maken om ze 

te leiden. 2 tot 2,5 mtr hoog en zo'n 4 mtr lang is voldoende.                                  

Deze scheuten zullen in het komende seizoen weer vruchten dragen.                   

Snoei van deze scheuten wel de groeipunt (kop) eruit. Daardoor haal je de 

lengtegroei uit de scheut en wordt de energie (groei) in de vorming van meer nieuwe 

zijscheuten gestopt. En daardoor zul je meer en dikkere vruchten oogsten. 

Soorten.                                                                                                    

(bron: www.proeftuin.info)                                                                                        

Veel rassen zijn er m.i. niet. De enigste die ik heb kunnen achterhalen zijn: 

Rubus occidentalis 'Bristol'                                                                                        

Een zwarte bes met smaak die zit tussen de framboos en de braam. De vruchten zijn 

vrij groot en vast Ze rijpen rond midden juli. De groei is stevig met stevige en lange 

stengels die paars verkleuren. De opbrengst is vrij hoog. 

Rubus occidentalis 'Black Juwel'                                                                         

Bijna gelijk aan de Bristol 

Planten zijn te bestellen bij gespesialiseerde bedrijven. Goochelen op de volledige 

naam levert het een en ander op.  

Succes met de kweek van deze Zwarte Framboos. Als je de gemene dorens voor lief 

neemt kun je van de vruchten heerlijke (mix)jam's maken. Ook plukken en meteen 

eten is lekker en gezond dus de moeite waard. Zand schuurt de maag. 

Sjaak. 



(*) Stekels zijn puntvormige uitgroeisels die niet vergroeid zijn met de kern van de   

stengel. Onder andere de roos is hier een voorbeeld van. De doornen breek je zo 

van de stengel waardoor er een oppervlakkig litteken overblijft. 

Een doorn is ook een uitwas maar deze is vergroeit met de kern van de scheut of 

tak.  De doorn is wel te verwijderen maar dan ontstaat er een verwonding in de bast, 

je krijgt dus schade. Een voorbeeld is b.v. de Meidoorn . 

 


