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VOORWOORDVOORWOORDVOORWOORDVOORWOORD    
 

Beste hoogstam- en fruitliefhebber, 

 

Zoals je kan zien bieden we u weer een goed gevuld 

programma aan, de diverse cursussen kennen een grote 

toeloop, dat geeft aan dat er blijvend nood is aan educatie 

en vorming.  We zijn dan ook al volop bezig met de 

planning voor het najaar. Intussen zijn er ook nog de 

voorjaarsactiviteiten. Ongetwijfeld vindt u er ook wat naar 

uw gading in. 
 

Vergeet intussen niet te genieten van het supervroege 

voorjaar en uw eigen “katarakt” boomgaardbiotoop.  
 

Ludo Royen - voorzitter 

 Hoogstamnieuws wordt gratis bezorgd aan alle boomgaardeigenaars en fruitliefhebbers die dit wensen. 

Aanmelden kan via e-mail naar info@boomgaardenstichting.be, een telefoontje naar 012 39 11 88 of een 

briefje naar NBS – Leopold III-straat nr 8 – 3724 Vliermaal. 

Indien u hoogstamnieuws niet langer wenst te ontvangen kan u zich via dezelfde kanalen afmelden. 

Snoeitip :Snoeitip :Snoeitip :Snoeitip :  verwijder en vernietig tijdens het snoeien zoveel mogelijk de door meeldauw aangetaste twijgen, 

nu herkenbaar aan de felgrijze kleur en “puntknoppen”. Zij vormen anders binnenkort de bron voor nieuwe 

besmettingen in uw boomgaard. Vergeet niet om nadien uw snoeigereedschap te ontsmetten. 

Vlaamse Hoogstamsubs idiesVlaamse Hoogstamsubs idiesVlaamse Hoogstamsubs idiesVlaamse Hoogstamsubs idies     
 

Hebt u tenminste 10 hoogstamfruitbomen? 

Aarzel dan niet om deze subsidies aan te vragen. 

OPGELET: afsluitdatum voor nieuwe aanvragen is 

eind deze maand. 
 

Voor de aanplant van nieuwe bomen kunt u 5 jaar 

lang ieder jaar €4,00 ontvangen per boom.  

Voor het behouden van bestaande bomen is dit 

€2,00/boom/jaar. 
 

Meer info: contacteer het secretariaat van onze 

vereniging. 
 

Let op: Er zijn ook heel wat gemeenten die een 

subsidie voorzien, vraag ernaar bij de milieudienst. 

Ontbijtwandeling Alden BiesenOntbijtwandeling Alden BiesenOntbijtwandeling Alden BiesenOntbijtwandeling Alden Biesen    
 

Kom donderdagmorgen 1 mei1 mei1 mei1 mei naar Alden Biesen 

en geniet van een gezellige wandeling met gids 

doorheen de bloesemende boomgaarden van het 

domein met achteraf een pick-nick ontbijt in de 

boomgaard. 
 

Startplaats: ingang domein, Kasteelstraat 6 te 

3740 Bilzen 
 

Tijdstip: wandeling van 08.00u – 9.30u 

            Ontbijt van 9.30u tot … 
 

Inschrijving: door het overschrijven van € 6,00 

per deelnemer op rekeningnr: 451-8525391-96 



 
  
 

Leivormen en zomersnoei te LeuvenLeivormen en zomersnoei te LeuvenLeivormen en zomersnoei te LeuvenLeivormen en zomersnoei te Leuven    
 

Vele van onze historische fruitrassen lenen zich 

tot het maken van geleide boomvormen. 

Graag stellen we u in de gelegenheid de nodige 

technieken aan te leren om dit zelf te doen. 

 

14 juni 2008 le ivormen en zomersnoeile ivormen en zomersnoeile ivormen en zomersnoeile ivormen en zomersnoei 

(9 u. - 12 u.): theorieles 
 

14 juni 2008 le ivormen en zomersnoeile ivormen en zomersnoeile ivormen en zomersnoeile ivormen en zomersnoei 

(13 u. - 16 u.): buitenles 
 

De theorieles vindt plaats in het Technisch 

Instituut “De Wijnpers”, Mechelsevest 72 in 

Leuven. 
 

De buitenles gaat door in de botanische tuin 

van Leuven, Capucijnenvoer 30. 
 

De deelnameprijs bedraagt 14,00 euro voor leden, 

cursus inbegrepen, en 18,00 euro voor niet-leden. 

Over te schrijven op rekeningnummer 451-

8525391-96 van de NBS met vermelding van de 

cursus. 
 

Gelieve vooraf in te schrijven gezien het aantal 

deelnemers geplafoneerd is! 

Zelf  eZelf  eZelf  eZelf  enten van fruitbomennten van fruitbomennten van fruitbomennten van fruitbomen    
 

Vorige nieuwsbrief kon u vernemen hoe u het best zelf 

enthout kon bewaren.  Nu gaan we even dieper in op het 

enten zelf van fruitbomen. 
 

Vanzelfsprekend kunnen in dit korte bestek niet alle 

belangrijke aspecten worden besproken en bovendien 

zijn we ervan overtuigd, op basis van onze ervaringen, 

dat oefening hier de beste leermeester is. 
 

- Probeer, als beginner, ervaring op te doen met 

makkelijke fruitsoorten zoals appels, zo verhoog 

je de kans op succes. 

- Zorg dat uw ent nog in rusttoestand vekeert en 

uw onderstam reeds in de groei is. Enten op pas 

geplante onderstammen is dan ook niet niet aan 

te raden. 

- Gebruik een  eenvoudige techniek zoals 

spleetenting indien er een aanzienlijk verschil in 

dikte is tussen ent en onderstam of plakenting 

indien ze +/- dezelfde dikte hebben 

- Zorg ervoor dat de cambiumlagen van beide 

delen mekaar zo goed mogelijk raken. 

- Bind het geheel goed af en verzegel alle wondjes 

luchtdicht met entwas. 

          Plakent                            spleetent 

         Voor het dichtwikkelen en aflakken  



 

De Fiscus  en de gelegenheids telers  van De Fiscus  en de gelegenheids telers  van De Fiscus  en de gelegenheids telers  van De Fiscus  en de gelegenheids telers  van 
fruitfruitfruitfruit    
 

Binnenkort ontvangen de boomgaardeigenaars 

die de Vlaamse hoogstamsubsidie aanvroegen 

voor hun boomgaard van de administratie een 

overzicht van de subsidie die ze ontvingen in 

2007, bedoeld om te gebruiken bij de 

belastingaangifte die we binnenort allemaal 

moeten doen.  

Voor hobbylandbouwers die eigenaar zijn van de 

boomgaard geldt echter een vrijstelling van 

aangifte vanuit het principe dat je je 

patrimonium op een goede wijze dient te 

beheren. Een zekere opbrengst van een 

boomgaard is toegelaten zonder dat dit door de 

belastingsdiensten als een extra inkomen wordt 

beschouwd.  

Wij gaan ervan uit dat ook de Vlaamse subsidie 

voor het behoud van hoogstamboomgaarden bij 

dit goede beheer hoort en valt onder deze 

vrijstelling van belastingaangifte. 
 

Er geldt voor deze  regeling wel een maximum 

voor de belastingvrijstelling.  

- Hoogstamboomgaarden zijn vrijgesteld tot 

een (productieve) oppervlakte van 0,5 ha. 

- Laagstamboomgaarden zijn vrijgesteld tot 

een oppervlakte van 0,25 ha.  

- Aardbeien en houtig kleinfruit zijn vrijgesteld 

tot een oppervlakte van 10 are. 
 

Indien de hoogstamboomgaard groter is dan 0,5 

ha maar niet volledig beplant, of met een aantal 

niet plukbare bomen, dan geldt de regel van het 

gezond verstand. 
 

Gemakshalve wordt de boomgaardoppervlakte 

omgerekend naar een maximale opbrengst die 

wordt vrijgesteld. De gemiddelde jaarlijkse 

opbrengst van de hoogstamboomgaard mag niet 

meer bedragen dan 2500 euro per jaar. Als 

referentie voor berekening van het gemiddelde 

wordt een periode van 3 jaar genomen.   
 

Hobbytelers die zich in dit geval bevinden 

hoeven niets te melden aan de belastingdiensten. 
 

Eigenaars die onder deze regeling vallen zijn 

meteen ook vrijgesteld van bijdrage aan het 

federaal voedselagentschap.  
 

Voor beroepslandbouwers geldt dat de  subsidie 

inkomsten vallen onder het normale 

aangiftesysteem  voor subsidies van de 

landbouwer in kwestie. 

Groeis tils tandGroeis tils tandGroeis tils tandGroeis tils tand    
 

Een totaal gebrek aan stevige jonge 

groeischeuten is een ernstig probleem.  
 

Een boomkruin die aan de takuiteinden geen 

noemenswaardige nieuwe scheutgroei meer 

vertoont wijst vaak op een ernstige tekortkoming 

in het onderhoud, namelijk een gebrek aan 

onderhoudssnoei. Vaak is de oorzaak een 

overmatig drachtjaar waarin niet werd gedund en 

er te weinig voedingsstoffen beschikbaar blijven 

voor scheutgroei met groeistilstand als gevolg.  
 

Als we hier niet snel gaan stimuleren veroudert 

de boom snel. Zijn kruin zit vol met tweejarig en 

meerjarig hout, de lichtinval in de kruin 

vermindert gestaag door de steeds dichter 

wordende kruin als gevolg van de (zeer) korte 

scheutgroei en toenemende vertakkingen.  
 

Taksterfte binnenin de kruin is het gevolg. Enkel 

de buitenkant van de kruin kan nog fatsoenlijk 

gedijen met topzware en uitscheurende takken 

tot gevolg. 
 

Een stevige uitdunning van het teveel aan 

scheuten vooraleer de boom uitloopt is de beste 

remedie. Let echter op niet te drastisch te 

snoeien (20% regel) om het omgekeerde effect 

(waterloten) te vermijden. 
 

Een andere mogelijkheid, geschikt voor bvb. 

Pruimen is om in de loop van juni de 

vruchttakken uit te dunnen en zo tegelijk een 

vruchtdunning te bekomen. 

Vanzelfsprekend is ook het toedienen van 

bemesting behulpzaam bij het overwinnen van de 

groeistilstand 



 

 
 
 

Prakti jk les snoei van fruitbomenPrakti jk les snoei van fruitbomenPrakti jk les snoei van fruitbomenPrakti jk les snoei van fruitbomen    
 

Wil je op de valreep nog wat praktijkervaring 

opdoen van een ervaren snoeier, dan is dit de 

laatste gelegenheid die we je dit voorjaar bieden. 
 

Zaterdag 22 maart van 9u tot 12uZaterdag 22 maart van 9u tot 12uZaterdag 22 maart van 9u tot 12uZaterdag 22 maart van 9u tot 12u    

Snoei van hoogstamfruitbomen in de 

Keize lboomgaardKeize lboomgaardKeize lboomgaardKeize lboomgaard, Keizelstraat tussen huisnr 38 

en 40 te Diepenbeek. 
 

Inschrijving liefst op voorhand door het 

overschrijven van € 7,00 (leden) of €9,00 

(anderen) op reknr. 451-8525391-96 

Deelnemers ontvangen een gedrukte cursusmap 

met duidelijke tekeningen en instructies. 

 

Andere activiteiten (met gratis  deelname)Andere activiteiten (met gratis  deelname)Andere activiteiten (met gratis  deelname)Andere activiteiten (met gratis  deelname)    
    

13 april 14-17u: open boomgaard bij Maertens Toon                           Molenstraat 14 Waasmunster 

19 april 13u     : duurzame fietstocht met infobeurs                             Varkensmarkt 35 Diepenbeek 

20 april 14.00u: rondleiding in de Donkboomgaard met fietstocht nadien  Dreefstraat 1 Herk-de-Stad 

20 april 07–9.30u: ochtendwandeling doorheen bloesemend Keizel        Keizelstr 38-40 Diepenbeek 

                           met nadien ontbijt voor 5 ,00 euro5,00 euro5,00 euro5,00 euro (betaling vooraf op reknr: 001-2378710-55)   

25 mei  13-18u: infostand op de dag van het park in domein Tivoli        Antwerpsesteenweg 94 Mechelen 

13 juli   10-17u: DE KERS, een totaalevenement in Alden Biesen            Kasteelstraat 6 Rijkhoven-Bilzen 

PlanPlanPlanPlansnoei van fruitbomensnoei van fruitbomensnoei van fruitbomensnoei van fruitbomen    
 

Zeer belangrijk bij de aanplant van fruitbomen is het 

uitvoeren van de plantsnoei. 
 

Afhankelijk van de gekozen basisvorm voor uw boom dient 

die er na het uitvoeren van de plantsnoei ongeveer uit te 

zien zoals links op de tekening. 
 

Hoe later in het plantseizoen op het moment van aanplant, 

hoe korter de overblijvende scheutlengte gekozen wordt. 
 

Hulpmiddelen om het doel te bereiken zijn, naast de 

snoeischaar, ook het uitbinden en opbinden van twijgen. 
A lvermannekes bestaan Alvermannekes bestaan Alvermannekes bestaan Alvermannekes bestaan !!!!     
 

In mijn jeugd werd in onze streek verteld dat ’s nachts de Alvermannekes uit hun holen 

kwamen en allerlei klusjes voor de mensen opknapten. Je mocht ze niet  storen want dan 

bleven ze weg. 
  

Voor de hobbyfruitteler klopt dit verhaaltje wel degelijk, maar de Alvermannekes in kwestie 

hebben 6 pootjes en zien er verder ook niet uit.  We hebben het hier namelijk over 

oorwormenoorwormenoorwormenoorwormen. 
 

Wil je gebruik maken van hun diensten, dan moet je ze lokken.  Prepareer kleine 

bloempotjes door er wat hooi, of ander vezelig materiaal in te stoppen, knip een stuk 

ijzerdraad af, maak een krul in één uiteinde en trek de draad door het hooi en het 

afwateringsgat van de pot, zodat het er niet kan uitvallen. Zet nu de bloempot op een 

beschutte plaats onder een haag of wat ruigte. 
 

Zodra je een aantasting van blad- of bloedluizen bemerkt op je jonge boompjes haal je een 

bloempotje en hangt het via de draad in je boom. ’s Nachts …… inderdaad. Zodra de 

bladluizen opgegeten zijn zullen de oorwormen verhuizen naar plaatsen met meer voedsel. 


