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HOOGSTAMNIEUWS 2006-4
VOORWOORD

FRUITAANBOD

Beste lezer,

Er is nog een beperkt aanbod van Sterappeltjes,
consumeerbaar tot half januari, en een hele rits van
winterappels: Rambour Papeleu, Streeping, Klumpke,
Reinette Delporte, Court Pendu, Cellini, Franse
Reinette, Dubbele Bellefleur, Reinette Hernaut, Franse
Bellefleur, Schone van Boskoop, Enkele Bellefleur,
Rambour d’Hiver, Berglander, Marie Joseph d’Othee,
Keuleman, Grijze Reinette en Reinette du Canada.
Bestellen via het NBSNBS-secretariaat aan € 1 /kilo.

Langzaam maar zeker breekt de winter aan. Met veel
tegenzin hebben de laatste blaadjes losgelaten en kan er
eindelijk gedacht worden aan het aanplanten en
verplanten van bomen en struiken.
Bent u op zoek naar inlandse rassen van fruit, dan is
onze plantactie zeker aan te bevelen. Dankzij de rassen
bewaard in onze verzamelboomgaarden kunnen wij u
ook dit jaar weer honderden oude rassen aanbieden.
Onze plantfolder kan u nog steeds gratis bekomen op
info@boomgaardenstichting.be of telefonisch op het
secretariaatsadres.
De Vlaamse Gemeenschap blijft bovendien haar
inspanningen om de oude fruitrassen en het
hoogstamfruit te promoten ook dit jaar verderzetten. U
kan dus nog steeds subsidie bekomen voor de aanplant
van nieuwe hoogstamfruitbomen of het behoud van
bestaande boomgaarden. Daarbij is er echter een kleine
wijziging aangebracht aan de maatregel.
In tegenstelling tot vorig jaar kunnen bestaande dossiers
nu niet meer uitgebreid worden indien het aantal
bijkomende bomen minder dan 10 bedraagt. Voor
dergelijke kleine aanpassingen weegt de administratieve
last immers niet op tegen de vergoeding.

PUUR NATUURLIJKE PERENSTROOP
Onze puur artisanaal gestookte perensiroop bestaat uit
80 % peren en 20 % appels; van natuurlijk geteelde
vruchten, gekookt en ingedikt zonder de minste
toevoeging. Te bekomen op het NBSNBS-secretariaat of
op activiteiten aan € 3 /potje (600 g).
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APPELSAP
Elk van onze sappen is een natuurzuiver product van
één om zijn goede smaak geselecteerd appelras van
natuurlijke hoogstamteelt uit onze eigen boomgaarden.
Om deze elitesappen nog beter tot hun recht te laten
komen, kozen wij voor twee verschillende procédés, nl.
zonder filtering en met filtering.
1.Ongefilterd: geperst sap wordt rechtstreeks
gepasteuriseerd en gebotteld. Dit levert een troebel
sap op: Voor deze methode selecteerden wij de
Keuleman.
2.Gefilterd: geperst sap wordt tot rust gebracht en
gefilterd vooraleer te pasteuriseren en bottelen.
Reinette Delporte, Gascoigner Scarlet, Sterappel en
Boskoop zijn de rassen waarvan u sap met deze
methode gemaakt, kan bestellen.
Te bekomen op het NBSNBS-secretariaat of via NBSNBSactiviteiten aan € 2 /fles.

Ook dit jaar organiseert de NBS in Limburg een basiscursus hoog- en laagstamfruitbomen. Aangezien de plaatsen
beperkt zijn, is tijdig inschrijven aan te raden. Volledige cursus: € 68 voor leden en € 86 voor niet-leden.

LESSENREEKS LIMBURG 2007
HoogHoog- en laagstamfruitbomen,
laagstamfruitbomen, aanplanting, kweek, snoei en verzorging
Zaterdag 17 feb. 2007
09 u. - 12 u.

Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme
theorieles
auditorium C1 van de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw
D, 3590 Diepenbeek

zaterdag 3 maart 2007
09 u. - 12 u.

Grondbewerking, planttechnieken en principes van de snoei
theorieles
auditorium A3 van de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw
D, 3590 Diepenbeek

zaterdag 3 maart 2007
13 u. - 16 u.

Vorm- en onderhoudssnoei”
praktijkles
Keizelboomgaard, Keizelstraat, 3590 Diepenbeek

zaterdag 17 maart 2007
09 u. - 12 u.

Sleunen van fruitbomen
praktijkles
in Keizelboomgaard, Keizelstraat, 3590 Diepenbeek

zaterdag 28 april 2007
09 u. - 12 u.

Enttechnieken
praktijkles
NBS-secretariaat, Leopold-III-straat 8, 3724 Vliermaal

zaterdag 26 mei 2007
09.30 u. - 12.30 u.

Herkennen van ziektebeelden en hun biologische bestrijding
theorieles
auditorium C1 van de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw
D, 3590 Diepenbeek
praktijkles
Keizelboomgaard, Keizelstraat, 3590 Diepenbeek

zaterdag 25 aug. 2007
09 u. - 12 u.

Zomersnoei
praktijkles
Enkelenberg boomgaard in Vliermaal
Samenkomst aan het secretariaat van de NBS

Zaterdag 1 sept. 2007
9 u. - 12 u.

Oculeren en chipbudden
praktijkles
NBS-secretariaat, Leopold-III-straat 8, 3724 Vliermaal

zaterdag 8 sept. 2007
14 u. of 16 u.

Geleid bezoek aan de museumtuin van Gaasbeek

zaterdag 6 okt. 2007
09 u. - 12 u.

Variëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruit
theorieles met mogelijk tot proeven
auditorium C1 van de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw
D, 3590 Diepenbeek

Na de theorieles “Variëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruit” van 6 oktober volgt een cursustest die
recht geeft op een door het Ministerie van Land- en Tuinbouw geviseerd getuigschrift “Vorming en onderhoud van
vruchtbomen en boomgaarden” binnen het kader van de naschoolse vorming.

Praktische informatie
De Inschrijvingssomsom kan gestort worden op rekening 451-8525391-96 van N.B.S. voor België, of op rekening
A.P.R. 49.93.73.634 bij AMRO Maastricht voor Nederland.
Voor de praktische lessen zullen wegwijzers met de vermelding “N.B.S. Les” in de omgeving geplaatst worden.
Laarzen of waterdichte schoenen en aangepaste kleding zijn sterk aan te bevelen voor de praktijklessen!
Voor verdere inlichtingen en inschrijving kan u tijdens de kantooruren terecht op het NBS secretariaat, Leopold IIIstraat 8 te 3724 Vliermaal tel: 012 39 11 88, fax: 012 74 74 38 of via e-mail: info@boomgaardenstichting.be

KORTE VORMINGSACTIVITEITEN 2007
Voor mensen die slechts in één deelaspect interesse hebben richten wij volgende korte vormingen in:
Zaterdag 03 februari 2007
Druiventeelt
09 u. - 12 u.
binnenles – theorie
Zaterdag 03 februari 2007
13.30 u. - 15.30 u.

Druiventeelt
buitenles - demonstratie

Deze cursus vindt plaats in de NBS-Padonck-druivengaard, naast de hoofdkerk
van Borgloon - Speelhof (centrum)
De prijs voor de cursus bedraagt € 14 voor leden en € 18 voor niet-leden.
Inschrijving op voorhand.
Zaterdag 09 juni 2007
09 u. - 12 u.

Leivormen en zomersnoei
binnenles - theorie

Zaterdag 09 juni 2007
13 u. - 16 u.

Leivormen en zomersnoei
buitenles - demonstratie

Deze cursus vindt plaats in het Provinciaal Technisch Instituut “De Wijnpers”,
Mechelsevest 72; 3000 Leuven
De prijs voor de cursus bedraagt € 14 voor leden en € 18 voor niet-leden.
inschrijven verplicht, max 30 deelnemers

Herhalingslessen
Personen die reeds de basiscursus volgden kunnen onderstaande herhalingslessen volgen. Vooraf inschrijven
Zaterdag 31 maart 2007
Vormsnoei aan jonge bomen in de Keizelboomgaard
Keizelstraat, 3590 Diepenbeek
Buitenles – praktijk
De prijs voor de cursus bedraagt € 7 voor leden en € 9 voor niet-leden.
Zaterdag 14 april 2007

Sleunen in de Meylandtboomgaard
Meylandtlaan 20 te 3550 Heusden-Zolder
Buitenles – praktijk
De prijs voor de cursus bedraagt € 7 voor leden en € 9 voor niet-leden.

NBSNBS-ACTIVITEITENAGENDA voorjaar 2007
Woensdag 10 jan. 2007
19.30 u. - 22.00 u.

Snoeicursus in samenwerking met RLHoutland
West-Vlaanderen - Vooraf inschrijven - 050 40 70 22

Zaterdag 20 jan. 2007
13.30 u. – 17 u.

Snoeicursus jonge en oude bomen in samenwerking met het Convent
Begijnhof Hoogstraten - Vooraf inschrijven - 03 314 63 62

Zaterdag 24 feb. 2007
14 u. - 17 u.

Snoeicursus in samenwerking met RLHoutland
West-Vlaanderen - Vooraf inschrijven - 050 40 70 22

Zondag 22 april 2007
14 u. - 17 u.

Bloesemfietstocht
Met vertrek aan het NBS-secretariaat; Leopold-III straat nr 8, 3724 Vliermaal

Zondag 08 juli 2007
10 u. - 17 u.

Kersenhappening
Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

Zaterdag 18 aug. 2007
09 u. - 12 u.

Snoeicursus RLHoutland
West-Vlaanderen - Vooraf inschrijven - 050 40 70 22

PLANTTIPS
Een handvol graan in het plantgat bevordert het aanslaan
Soms slaagt een aanplant in het voorjaar moeilijker dan in het najaar, omdat de bomen door de nog koude bodem
slechts aarzelend willen aanslaan. Daarom gooide men vroeger één of twee handen vol kiemkrachtige haver-, gerst- of
tarwekorrels als groeihulp onder de wortels in het plantgat.
Daar kiemen ze en ontwikkelen ze een zekere kiemwarmte. Tezelfdertijd geven ze bepaalde vitaminen en enzymen vrij.
Daarna kunnen de zaden niet verder groeien, ze sterven, waarbij opnieuw waardevolle stoffen vrijkomen voor de boom.
Graankorrels kan men zowel bij de boer als in de maalderij of de zaadhandel bekomen.
Een tweede tip betreft het inslijken van het wortelgestel bij aanplantingen vanaf februari. Het inslijken bevordert de
aankleving van bodemdeeltjes zodat de fragiele haarworteltjes gegarandeerd in een goede voedingsbodem
terechtkomen. Vooral op lictere bodems is dit gewenst.
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Wij willen u, met de feestdagen in het verschiet, gezond verwennen
Vanuit onze zorg voor nationale- en lokale eigenheden, onze bekommernis om de
gezondheid en natuurlijke teelt en onze inzet voor boomgaard en landschap, bieden
wij u een origineel geschenk voor de komende feestdagen.
Speciaal voor het eindejaar stelden wij voor u een FEESTELIJKE FRUITKORF
samen om u met onze producten te laten kennismaken.
FEESTELIJKE FRUITKORF 1
* 2 flessen natuurlijk, raszuiver appelsap van GASCOIGNE SCARLET.
* 1 pot natuurlijke Perenstroop, artisanaal gestookt met Dubbel Flip, Pastoorspeer
en Wijnperen van eigen boomgaarden.
* 2 kg bewaarappels van 4 verschillende hoogstamrassen, uit natuurlijke teelt van de
eigen NBS-boomgaarden.
* 1 brochure “Fruitgebruik van Verleden tot Heden”.
Aan de prijs van € 20 / korf
FEESTELIJKE FRUITKORF 2
* 2 flessen natuurlijk, raszuiver appelsap van GASCOIGNE SCARLET.
* 1 pot natuurlijke Perenstroop, artisanaal gestookt met Dubbel Flip, Pastoorspeer
en Wijnperen van eigen boomgaarden.
* 2 kg bewaarappels van 4 verschillende hoogstamrassen, uit natuurlijke teelt van de
eigen NBS-boomgaarden.
Aan de prijs van € 10 / korf

Verwen vrienden en familie. Bestel een
FEESTFRUITKORF
op
het
nummer
012 39 11 88 , fax 012/74 74 38 of
info@boomgaardenstichting.be en haal de
korf op op woensdag 27 december op ons
secretariaat.
Bestuur en het voltallige team wensen u een
fijne Kerst en een gelukkig Nieuwjaar

BESTELFORMULIER

NAAM + VOORNAAM ...............................................................................................
STRAAT + Nr .............................................................................................................
POSTNR + GEMEENTE ................................................................................................
TEL: ............................. E-MAIL ..................................................................................

Bestelt hierbij, voor afhaling in Vliermaal:

•

Ex. van het boekwerkje fruitvariëteiten en hun gebruik en schrijft € 12,50 /ex.
over op rek. nr 451-8525391-96 van de NBS met vermelding van de bestelling

•

..…. kg. fruit van de volgende rassen: ………………………………………………………
aan € 1 /kg

•

….. Potten siroop van 600 gr uit NBS hoogstamboomgaarden aan € 3 /stuk

•

….. flessen fruitsap van 1 liter uit NBS hoogstamboomgaarden aan € 2 /fles

•

….. FEESTELIJKE FRUITKORF met brochure aan € 20 /korf

•

….. FEESTELIJKE FRUITKORF zonder brochure aan € 10 /korf

Indien u deze gratis nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kan u ons dit melden op e-mail
info@boomgaardenstichting.be of telefonisch op: 012 39 11 88
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