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ACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITEN    

- De cursus fruitteelt in Limburg vanaf  

  4 februari 

- Snoeidemonstratie te Brugge 25 februari in  

  de namiddag 

- Wintersnoei van leibomen te Mechelen op  

  11 maart 

 

meemeemeemeer info over tijdstippen, inschrijving enz r info over tijdstippen, inschrijving enz r info over tijdstippen, inschrijving enz r info over tijdstippen, inschrijving enz 

via het secretariaat van de vereniging.via het secretariaat van de vereniging.via het secretariaat van de vereniging.via het secretariaat van de vereniging.    

 

VOORWOORDVOORWOORDVOORWOORDVOORWOORD    

 

Beste lezer, 

 

Misschien zijn ook van jouw fruitbomen de 

laatste bladeren nog niet verdwenen. Het 

is een teken van hoe abnormaal dit 

fruitjaar wel is geweest. 

Diegenen die van onbespoten hoogstam dit 

jaar een goede oogst hebben gehad mogen 

zich gelukkig prijzen. 

Aan het weer kunnen we niets veranderen, 

aan de groeiomstandigheden voor onze 

bomen echter wel, en daarmee kunnen we 

reeds in de winter beginnen. 

Als onze bomen in het voorjaar onder 

optimale omstandigheden kunnen starten 

verhogen we ongetwijfeld onze kansen op 

een goede oogst. 

Verderop in deze Nieuwsbrief vind je 

wellicht enkele tips voor een goede 

voorbereiding op de lente. 

Fruitliefhebbers die zich willen bijscholen 

vooraleer aan het werk te gaan vinden hier 

het programma voor de cursussen die in 

Limburg en Mechelen doorgaan. 

 

Ludo Royen 

voorzitter 

SUBSIDIES UITGEBREIDSUBSIDIES UITGEBREIDSUBSIDIES UITGEBREIDSUBSIDIES UITGEBREID    

 

Belangrijk nieuws voor iedereen die een 

hoogstamboomgaard bezit. De Vlaamse overheid 

heeft de rassenlijst die voor ondersteuning in 

aanmerking komt gevoelig uitgebreid. Op ons 

verzoek werd de rassenlijst uitgebreid met een 

viertal categorieën die onvoldoende in de 

oorspronkelijke lijst aanwezig waren n.l.:  

 

- Moderne kersenrassen: door de overschakeling op 

laagstamteelt zijn ook de moderne kersen op 

hoogstam bedreigd. Vanaf nu kan dus ook voor 

kersenrassen zoals Regina, Sunburst, Stella, Durone, 

… een subsidie aangevraagd worden. 

 

-  Waardevolle rassen uit aanpalende regio’s: 

Voor milieuvriendelijke teelt wordt vaak een 

beroep gedaan op gezonde rassen uit Wallonië, 

Noord-Frankrijk of Nederland. Voor rassen zoals 

Jan Steen, President van Dievoet, Reinette Evagil, 

Colapuis, Prune de Prince, Fertile de Septembre, 

enz… kan nu ook subsidie bekomen worden.  

 

- Vergeten Vlaamse rassen: Door het ontbreken 

van gegevens waren een aantal oude Vlaamse 

rassen niet in de eerste lijst opgenomen. Dit tekort 

zou nu moeten opgeheven zijn. Voorbeelden van 

toegevoegde rassen zijn: Beurré Six, Beurré Lebrun, 

Veurnse reinette, Vaes oogst, … 

 

- Synoniemen: Een aantal rassen zijn beter gekend 

onder hun streeknaam, een aantal veel 

voorkomende streeknamen zijn nu ook opgenomen 

in de lijst. Bvb; pastoorspeer (De Curé), Early 

Rivers (Franse vroege) 

 

Voor de uitbVoor de uitbVoor de uitbVoor de uitbreiding van uw bestaand dossier of reiding van uw bestaand dossier of reiding van uw bestaand dossier of reiding van uw bestaand dossier of 
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Cursus fruitteelt in Limburg. Deze cursus is gericht op 

iedereen die professioneel of uit interesse regelmatig 

met fruit in aanraking komt en de voornaamste  

handelingen met betrekking tot aanleg en beheer van 

een boomgaard of fruittuin onder de knie wil krijgen. 
 

4 feb 2006  vm (9u-13u): theorieles “druiventeelt”  
   

nm (14u30-16u30): praktijkles “druiventeelt”, deze vindt plaats in de NBS-
”Padonck”-druivengaard naast de hoofdkerk - Speelhof (centrum) Borgloon  

 

18 feb 2006  vm (9u-12u): theorieles “Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme” 
   

11 mrt 2006  vm (9u-12u): theorieles “Grondbewerking, planttechnieken en snoeiprincipes”   
  

 Nm  (13u-16u): praktijkles “Vorm- en onderhoudssnoei” in Boomgaard 
Herckenrode, parking domein aan de Herckenrodedreef, te 3500 Hasselt.  
          

25 mrt 2006  vm (9u-12u): praktijkles “Sleunen van fruitbomen” in  Boomgaard Meylandt, 
Meylandtlaan (aan kasteel) te Heusden-Zolder  

 

29 apr 2006  vm (9u-12u): praktijkles “Enttechnieken” in Provinciaal domein Nieuwenhoven  
                     Hasseltsesteenweg  3800 Sint-Truiden (Kortenbos) 
 

20 mei 2006  vm (9u30-12u30): theorie- en praktijkles “Herkennen van ziekten en hun 
biologische bestrijding” inschrijven verplicht, aantal deelnemers beperkt ! 
    

 10 juni 2006 vm (9u-12u): theorieles “Leivormen en zomersnoei” CC Romaanse Poort   
                      Brusselse straat 63 3000 Leuven inschrijven verplicht, aantal deelnemers beperkt 
 

                   nm (13u- 16u): praktijkles “Leivormen en zomersnoei” Botanische tuin   
Kapucijnenvoer 30 3000 Leuven inschrijven verplicht, aantal deelnemers beperkt  

  

24 juni 2006 vm (9u-12u): praktijkles “Oculeren en chipbudden” in de boomgaard den Konijn, 
Oude Weierstraat te Vliermaal  

   

 9 sept 2006  nm : geleid bezoek aan de museumtuin van Gaasbeek (14 of 16u) 
  inschrijven verplicht, aantal deelnemers beperkt  
 

7 okt 2006  vm (9u-12u): theorieles “Variëteitenkeuze, oogsten en bewaren van fruit” met 
mogelijk tot proeven. 

 

De cursus wordt afgesloten met een examen dat recht geeft op een door het Ministerie van 
Land- en Tuinbouw erkend getuigschrift  “Vorming en onderhoud van vruchtbomen en 
boomgaarden” binnen het kader van de naschoolse vorming. 
 

Praktische informatie 
Prijs: 75,00 € voor leden, landbouwers en openbare besturen. 100,00 € voor niet-leden. 
Inbegrepen de cursusteksten.  Deze som kan vooraf gestort worden op  
rekening 235-0432524-13 van de N.B.S.  
Er kan ook ingeschreven worden voor losse lessen. Voor leden bedraagt het cursusgeld dan: 
7.00 euro/halve dag, voor niet-leden: 9.00 euro/halve dag.   
De theorielessen gaan door  in auditorium H1 van de Universiteit Hasselt,  Campus 
Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw D, 3590 Diepenbeek, tenzij anders vermeldt. 

 

Laarzen of waterdicht schoeisel en aangepaste kleding zijn aanbevolen voor de buitenlessen!  

Voor inlichtingen en inschrijving kan u tijdens de kantooruren terecht op het NBS secretariaat 
aan de Leopold III-straat 8 3724 Vliermaal tel: 012/39.11.88, fax: 012/74.74.38 of via e-mail: 
info@boomgaardenstichting.be 



Hoogstamnieuws 2005-4 Pagina 3 van 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantfolder 2005Plantfolder 2005Plantfolder 2005Plantfolder 2005----6666    
Voor diegenen die nog fruitbomen van oude 

rassen wensen aan te planten, of een aantal 

afgestorven bomen willen vervangen is er nog 

de nieuwe plantfolder van de NBS. 

U kan deze bekomen op eenvoudige vraag 

aan het secretariaat van de vereniging  

Duurzame naamplaatjes 
 
De winter is een goede periode voor  
werkjes die je later veel ergernis kunnen 
besparen. Het maken en aanbrengen 
van duurzame naamplaatjes is er zo 
één. 
 
Velen hebben reeds tot hun ergernis 
ervaren dat de etiketten die vanuit de 
boomkwekerij meekomen na verloop van 
tijd onleesbaar worden of bros worden 
en verbrokkelen. 
 
Op eenvoudige en goedkope wijze kan 
je zelf duurzame naamplaatjes maken: 
 

- Je neemt een leeg aluminium 
drankblikje en snijdt dit in repen 
van +/- 10 op 2 cm. 

-  Met een (lege) balpen schrijf je 
vervolgens de gewenste naam in 
het reepje blik. 

- Goed doordrukken bij het schrijven 
en bij voorkeur het blik op een 
meegevende ondergrond leggen 
zoals een krant . 

- Met een nagel maak je 1 of 2 
gaatjes. 

- Bevestig het naamplaatje aan de 
steunpaal of  draadkorf. 

- Als je het naamplaatje rechtstreeks 
aan de boom bevestigt, let er dan 
op dat de draad niet kan gaan 
knellen. 

-  
 

het bovenste plaatje is reeds 12 jaar oud 
en heeft al die tijd weer en wind 
getrotseerd. 
 

Enkele herfst-, en wintertips 
 

- Om besmetting met Monilia schimmel 
te beperken via de bloesem in het
voorjaar moeten nu  de ingedroogde 
vruchten (vruchtmummies) en dode 
takken verwijderd worden als dat nog 
niet eerder gebeurde.  De vruchtjes 
zeker niet op de composthoop gooien.  

 
- Kijk regelmatig je bewaarappels na en 

verwijder aangetaste vruchten. 
 

- Het is nu het goede moment voor het 
aanbrengen van lijmbanden voor de 
bestrijding van wintervlinders. 
De rupsen van deze vlinders kunnen in 
het voorjaar  schade veroorzaken aan 
de jonge blaadjes. Een alternatief voor 
lijmbanden is het aanbrengen van een 
band van ruwe schapenwol. De 
vrouwelijke vlinders die niet kunnen 
vliegen, blijven hierin vastzitten. Na 
verloop van tijd verwijder je de 
wolband en begraaf of verbrand je 
hem. 
 

- Fruitbomen kunnen slecht tegen 
vochtige bodem. Omwille van de 
geringe verdamping in de winter staat 
in deze periode het grondwater het 
hoogst. Kijk daarom nu  de afwatering 
van uw boomgaard na en neem de 
nodige maatregelen bij problemen. 
Zorg dat het overvloedige regenwater 
vlot afgevoerd wordt, natuurlijk zonder 
je buur te hinderen. 
Als je nog moet planten, zorg dan voor 
een laagje potscherven, steenslag of 
kiezel onder in het plantgat zodat 
tijdens de eerste, kritische, levensjaren 
de ontwatering verzekerd is. 
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