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HOOGSTAMNIEUWS 2010-4
Voorwoord
Het zit er weer op, de vele lesdagen, de educatieve activiteiten, de infostands en expo’s, de honderden adviesverleningen en
boomgaardplanningen, de honderden determinaties en prospecties over heel Vlaanderen, … . Buiten deze jaarlijks terugkerende activiteiten hebben we dit jaar ook al een serieuze gewestelijke en zelfs Europese campagne erop zitten. Weet je nog: ‘de
Kers 2010’ bij 35°C in Alden Biesen, onze nationale fruithappening in het prov. Domein Huizingen, Europom 2010 i.s.m de
Royal Horticultural Society (RHS) in Wisley (UK), … .
We zijn nog maar pas rond of de onderhoudsopdrachten en aanplantingen, die het winterseizoen bepalen, zijn alweer gestart
en dit i.s.m met onze zustervereniging NBSW.
Voor 2011 zijn tal van activiteiten voor jullie geprogrammeerd, verspreid over het Vlaamse Gewest. Treuzel niet want onze
lessenreeksen zijn zeer snel opgevuld (Oost-Vlaanderen zit reeds eivol.) en ook de andere activiteiten met inschrijving raken
snel bezet.
“Wegens de alsmaar oplopende drukkosten raden wij aan dat, indien u beschikt over een e-mail-adres, u ons dit
bezorgt via e-mail of telefoon, zodat wij voortaan Hoogstamnieuws digitaal kunnen bezorgen. Zo blijft het voortbestaan van Hoogstamnieuws gewaarborgd en kunnen wij dit info-blad ook gratis blijven toesturen aan alle boomgaard-eigenaars en de fruitliefhebber.”

Pomologia 4/2010 is zonet verschenen.
Wil je meer weten over dit nummer, andere Pomologia-nummers of de Nationale
Boomgaardenstichting, ben je altijd welkom als lid.
Het lidmaatschap bedraagt:
€ 20 voor België en Luxemburg
De betaling kan gebeuren op rekeningnummer
451-8525391-96, NBS Hasselt.
€ 25 voor Nederland en andere Europese landen
De betaling kan gebeuren op rekeningnummer
IBAN BE65 4518 5253 9196, BIC KREDBEBB
Vergeet niet bij de overschrijving “Lidgeld 2011” te vermelden !
Hoogstamnieuws is onze smaakmaker en wordt gratis bezorgd aan alle boomgaardeigenaars en fruitliefhebbers. Spaar het milieu
en ontvang Hoogstamnieuws voortaan per e-mail. Je krijgt dezelfde info, alleen wordt de info per mail verzonden. Meld je gewoon
aan via info@boomgaardenstichting.be of telefoontje, 012 39 11 88, en het volgend nummer ligt gegarandeerd in je digibus.

NBS-activiteitenagenda 2011
• za 15 jan ’11 / 9 u. – 12 u. Enten - binnenles praktijk - Gemeentehuis, Markt 1, 9140 Temse
• za 05 feb ’11 / 9 u. – 12 u. Snoei van jonge bomen - buitenles praktijk - Burmtiendestraat 8, 9140 Temse
• za 12 feb ’11 / 9 u. – 17 u. Wintersnoei - Oud Gasthuis Asse, Gemeenteplein 26, 1730 Asse
• za 19 feb ’11 / 9 u. – 12 u. Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme - Unief Hasselt
• za 05 mrt ’11 / 10 u. – 12 u. Wintersnoei op halfstammen-appel – gratis deelname ! - Kwekerij Jan Sterken,
Scharebrugstraat 132, 8370 Blankenberge
• za 12 mrt ’11 / 14 u. – 16 u. Wintersnoei op halfstammen appel – gratis deelname ! - Hugo Wulleman,
Fuchsiadreef 5, 8300 Westkapelle
• za 19 mrt ’11 / 9 u. – 12 u. Grondbewerking, planttechnieken, principes van de snoei - binnenles theorie - Unief Hasselt
• za 19 mrt ’11 / 13 u. – 16 u. Grondbewerking, planttechnieken,principes van de snoei - buitenles praktijk - Keizelboomgaard Diepenbeek
• za 26 mrt ’11 / 9 u. – 12 u. Sleunen en renovatie oudere bomen - buitenles praktijk - Keizelboomgaard Diepenbeek
• za 26 mrt ’11 / 13 u. – 16 u. Snoeidemo - boomgaard in de Zobbroekbeekvallei 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Limburg – Lessenreeks 2011
• za 19 feb ’11 / 9 u. – 12 u. Theorieles – Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme - Universiteit Hasselt,
Campus Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw D, 3590 Diepenbeek
• za 19 mrt ’11 / 9 u. – 12 u. Theorieles – Grondbewerking, planttechnieken en principes van de snoei
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw D, 3590 Diepenbeek
• za 19 mrt ’11 / 13 u. – 16 u. Praktijkles – Vorm- en onderhoudssnoei - Keizelboomgaard Keizelstraat, 3590 Diepenbeek
• za 26 mrt ’11 / 9 u. – 12 u. Praktijkles – Sleunen van fruitbomen - Keizelboomgaard Keizelstraat, 3590 Diepenbeek
• za 07 mei ’11 / 9 u. – 12 u. Praktijkles - Enttechnieken - NBS – secretariaat, Leopold III – straat 8, 3724 Vliermaal
• za 18 juni ’11
9.30 u. – 11.30 u.
Theorieles – Herkennen van ziektebeelden en hun biologische bestrijding - Universiteit
Hasselt, Campus Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw D, 3590 Diepenbeek
11.30 u. – 13.30 u.
Praktijkles-Herkennen van ziektebeelden en hun biologische bestrijding - Keizelboomgaard Keizelstraat, 3590 Diepenbeek
• za 25 juni ’11 / 9 u. – 12 u. Praktijkles – Oculeren en chipbudden - NBS – secretariaat, Leopold III – straat 8, 3724 Vliermaal
• 27 aug ’11 / 9 u. – 12 u.
Praktijkles – Zomersnoei - Keizelboomgaard Keizelstraat, 3590 Diepenbeek
• 01 okt ’11 / 9 u. – 12 u.
Theorieles – Variëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruit - Universiteit Hasselt,
Campus Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw D, 3590 Diepenbeek
Na de theorieles “Variëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruit”
van 1 oktober volgt een examen dat 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:
Volledige cursus: 71,00 euro voor leden en 84,00 euro voor niet-leden. Deze som kan gestort worden op rekening 4518525391-96 van N.B.S. voor België, of op rekening IBAN BE65 4518 5253 9196 - BIC KREDBEBB 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!

Feestelijke fruitkorven voor bedrijven & leden
Feestelijke fruitkorf 1 – aan de prijs van € 27/korf
- 2 �essen natuurlijk, zuiver appelsap
- 1 pot natuurlijke perenstroop, artisanaal gestookt met Dubbel Flip, Pastoorspeer,
Wijnperen van eigen boomgaarden of Korsoneispeer
- 1 pot fruithoning, meest residu-arme, zuivere honing, puur van hoogstamfruitbloesem
uit NBS-boomgaarden, ambachtelijk bereid
- 2 kg bewaarappels van verschillende hoogstamrassen, uit natuurlijke teelt van de eigen
NBS-boomgaarden
- 1 brochure “Fruitgebruik van Verleden tot Heden”
Feestelijke fruitkorf 2 – aan de prijs van € 17/korf
Idem aan voorgaande korf, maar dan zonder brochure.
Verwen vrienden, familie of uzelf en bestel een FEEST-fruitkorf! Afhaling: na telefonische afspraak – tel: 012 39 11 88

Seizoenswerkzaamheden in de boomgaard
Elke snoei kweekt nieuw hout
Met elke snoei wordt er nieuw hout gekweekt.
Eenmaal de bomen op volle dracht zijn, is dit maar best ook en is een regelmatige snoei onontbeerlijk om een vroegtijdig
verouderen, door te hoge vruchtbaarheid en stilvallende groei te vermijden.
Wie echter bij jongere bomen, of bij zich nog vormende, of nog niet in volle opbrengst zijnde bomen altijd maar door knippen
en terugsnoeien de opgaande twijgen tracht in te tomen, bereikt in feite het tegendeel. Hij prikkelt telkens weer de twijggroei
en houtproductie en schuift zodoende het begin van de opbrengst telkens weer verder af.
Een algemene groeiregel bij snoei is: vruchtbaarheid (generatieve groei) gaat ten koste van de twijgvorming (vegetatieve
groei) en omgekeerd.
Snoeitip jonge struikvormige vruchtbomen
Jonge bomen in struik- of halfstamvorm kan men best niet snoeien
vóór einde februari. Ze schieten anders veel te sterk uit en komen
daardoor later op dracht.
Druiven snoeien
Pas op vorstvrije dagen, omstreeks eind februari zal men met de
snoei van druivenleivormen aanvangen. Eénjarige ranken snijdt men
terug op 1 cm boven het oog, twee ogen boven het oude hout.

NBS-aanbod fruitproducten
5 liter-bag-in-box, aan € 10/box
Hebt u geen tuin of plaats voor fruitbomen en toch zin in vers sap? Geen probleem, koop dan onze handige 5 liter-bag-inbox. Onze sapmobiel perste in 2010 immers ook appels uit de NBS-boomgaarden. We leveren gegarandeerd natuurzuiver
appelsap in een 5 liter-bag-in-box verpakking. Deze verpakking zorgt er voor dat het sap ongeopend én ongekoeld maar
liefst twee jaar houdt. Eenmaal de box open, kan je zonder problemen enkele maanden van het kraantje tappen. De inhoud
blijft steriel, ook tijdens het gebruik.
Flessen, aan € 2/�es
Liever sap in een �es? Dat kan ook. Van de Keuleman is er onge�lterd, troebel sap. Heb je het liever ge�lterd? Dan kunnen
we Keizelsap (appels uit de Keizelboomgaard, Diepenbeek), Graa�ijk sap (appels van de ‘Grafelijke’ boomgaarden van
Borgloon), Biesensap (appels van de boomgaarden Alden Biesen, Bilzen) aanbieden.
Fruithoning, aan € 6/potje (500gr)
Lekkere honing zonder toevoeging, van bijenvolken geplaatst in hoogstamboomgaarden.
Ambachtelijke stroop, aan € 3,5/potje (600gr)
Deze stroop wordt op artisanale wijze en zonder de minste toevoeging gestookt uit peren en appels.
➜ ! Ontdek nu ook onze lekkere Korsoneisperen-stroop, de stroop van
onze overgrootouders, aan € 4,5/potje (600 gr)
Van deze authentieke peerstroop van de Korsoneispeer hebben wij een
paar honderd potjes gemaakt op identiek dezelfde wijze en met dezelfde methode alsof dit honderd jaar geleden gebeurde. Met dezelfde
apparatuur, originele pers, originele stookketel, identieke afwerking
en afvulling en zuiver en alleen met 100% Korsoneispeer.
De Korsoneispeer … een uitzonderlijke strooppeer.

V.U. Royen Ludo, Boschelstraat 21, 3724 Vliermaal

Afzender: NBS - secretariaat, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal

“De NBS & NBSW vzw wensen u allen nog een zalig kerstfeest, een goed
jaareinde en een gelukkig en vruchtvol 2011 toe !”
Editie december 2010
P508286
Nieuwsbrief voor boomgaardbezitters en belangstellenden
Verschijnt in maart, juni, september, december

Hoogstamnieuws

België-Belgique
P.B.-B.P.
3500 Hasselt
BC 10293

Boekennieuws
Na het verschijnen van onze publicatie Hoogstamfruitbomen in West-Vlaanderen, gerealiseerd in samenwerking met het provinciebestuur van West-Vlaanderen, is naarstig gewerkt aan een vervolgverhaal voor de provincie Antwerpen. Wat kwam er
eertijds zoal in Antwerpen voor en welke rassen bepaalden de toenmalige streekeigen fruitteelt?
Vertrekkend vanuit een stukje geschiedenis en de geplogenheden van de provinciale fruitteelt worden meer dan 100 variëteiten voorgesteld die een traditie hebben of gehad hebben in de provincie
Antwerpen. Deze zijn stuk voor stuk teruggevonden en zijn via de NBS te bekomen bij de jaarlijkse
plantactie.
Inwoners van de provincie Antwerpen krijgen dit werk gratis aangeboden door de provincie. Contact-adres: Provincie
Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen t.a.v. mevr. Sandra Vandewiele
U woont niet in Antwerpen ? Dan kan de NBS u dit mooie boekwerk aanbieden aan de kostprijs van € 10, excl. verzendkosten € 3,5
(België), rest EU: € 9. Bestellen kan door eenvoudige overschrijving op het rekeningnummer:
IBAN BE65-4518-5253-9196 - BIC KREDBEBB van de NBS met de vermelding: “Fruitwijzer Antwerpen”.

Plantactie 2010-2011
Vraag nu onze vers-van-de-pers plantfolder aan. Deze omvat variëteiten van appels, peren, noten, pruimen, kersen, perziken,
nectarines, abrikozen, druiven… die u bij de NBS kan bestellen. Wij zorgen voor soortechtheid en kwaliteit. U kan ervoor
kiezen uw bestelling gewoon bij de NBS af te halen, of de bomen professioneel laten aanplanten door haar zustervereniging, de
Natuur en Boomgaarden Sociale Werkplaats (NBSW vzw).
➜ ! Tevens kan u ook onze plantfolder consulteren op de NBS – website: www.boomgaardenstichting.be
Opening secretariaat NBS, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal, dinsdag-donderdag: 8.00-16.30, vrijdag: 8.00-14.30 of op afspraak.

