
 

Rondzendbrief 

De slaap van de jonge RedLove bomen! 

 

            

De natuur laat ons  de kringloop van de getijden zien. Wij voelen ons een onderdeel daarvan en willen graag onze 

verantwoordelijkheid  dragen teneinde een hoogstaande vrucht van de appelboom voor U te verkrijgen!   

De in het voorjaar van 2014 aangeplante bomen zijn nauwkeurig gecontroleerd op gezondheid en groei. De 

vakkundigheid van onze wel toegeruste medewerkers onderstreept een goede aanzet van de vrucht.  Ook de goede 

verzorging daarna leidt tot het mooiste resultaat. Het zit deze mensen tot in de topjes van hun vingers! 

 

Daarnaast is aan het Molenspoor, ondanks het wat frisse en natte weer op het nu nog wat kale stuk plantage drie 

hectare nieuwe aanplant gerealiseerd.  Deze open plantage zal worden voorzien van hagelnetten om de risico’s van 

een open plantage zoveel mogelijk te beperken. De netten bieden bescherming van de bloesem  bij hagelregen, late 

vorst of harde wind, waardoor de aanzet van de vrucht beschadigd wordt en het uiteindelijke resultaat niet die eerste 

kwaliteit oplevert welke wij voorstaan. 

Wij hebben het voorjaar in het hoofd en bereiden ons in alle toonaarden voor. Een belangrijke basis voor onze visie is 

het begrip duurzaamheid en zorg voor de mens. Wij staan in voor  een appel met een hoge voedings- en 

gezondheidswaarde, ontwikkeld  in een omgeving en een voedingsbodem, die garant staan voor  het mooiste en 

lekkerste fruit. Onze plantages zijn zo gelegen dat  de zon de bomen de hele dag door kan beschijnen . Hieraan 

ontleent de vrucht zijn natuurlijke energie. 

Nu al zien wij uit  naar de  bloei, meestal zo massaal, dat het een lust voor het oog is. Prachtig ook is het om het werk 

van de bijen en hommels gade te slaan. De bloesem is een belangrijke bron van nectar en stuifmeel. Bijen en hommels 

zijn hierbij onmisbaar in de boomgaard. Wij scheppen de mogelijkheid dat zij hun werk goed kunnen doen.  

Wij laten het natuurlijke werk over ons heenkomen en genieten van dit proces. Hoe hoger de kwaliteit van de vrucht, 

des te beter  de producten die er van gemaakt worden: de RedLove appel, het RedLove sap, de Redlove moes en de 

RedLove licht- mousserende cider.  

Inmiddels heeft de RedLove appel zich al volop bewezen en ook het RedLove sap heeft de weg naar de consument 

gevonden. Het  aroma van het sap laat de volle smaak van de appel met het rode vruchtvlees volledig tot zijn recht 

komen. 

In ontwikkeling zijn op dit moment de RedLove moes en de RedLove licht-mousserende cider. Wij kunnen u nu al 

verraden dat de testresultaten veelbelovend zijn en we verwachten dan ook dat wij u over enkele maanden ook deze 

producten volop kunnen aanbieden. 

 

Voor vragen en ideeën sta ik altijd open; neem gerust contact met mij op. Ik stel het op prijs!   

 

Jacco Merkens, februari 2015  
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Weldadig! 

Drie hectare RedLove boompjes zijn inmiddels bijgepoot. 

Prachtige boompjes in volledige rust. De RedLove appelboom 

is een natuurlijke bron voor het ontwikkelen van  hoogstaand 

fruit.  Ondanks de weersomstandigheden die “wat nat”waren  

is er veel gebeurd in de boomgaard. De boomgaard heeft geen 

boodschap aan ijskoude handen of natte voeten.  De lente is in 

aantocht! 
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