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Nationale Boomgaardenstichting  vzw  

Vereniging voor pomologie, boomgaard- en landschapsbeheer 

Leopold-III-straat 8  3724 Vliermaal, tel: 012 39 11 88, fax: 012 74 74 38 

E-mail: info@boomgaardenstichting.be  Website: www.boomgaardenstichting.be 

Ondernemingsnr.: 430 689 797, bankrek.: 451-8525391-96, IBAN: BE65 4518 5253 9196, BIC: KREDBEBB 

Hoogstamnieuws is onze smaakmaker en wordt gratis bezorgd aan alle boomgaardeigenaars en fruitliefhebbers. Spaar het milieu en ontvang 

Hoogstamnieuws voortaan per e-mail. U krijgt dezelfde info, alleen wordt deze per mail verzonden. Meldt u aan op het telefoonnummer       

012 39 11 88 of via info@boomgaardenstichting.be en de volgende editie ligt gegarandeerd in uw digibus. 

Europom 2011 

 

 

 

Europom 2011 gaat door op 22 en 23 oktober in Zwitserland, in het kader van de Zuger Messe, 

in de stad Zug. 

Zug is gelegen in het midden van Zwitserland tussen de Alpen en de Zwitserse hoogvlakte. 

Europom 2011 is een organisatie van Fructus in samenwerking met de Zwitserse 

fruittelersassociatie (Sweizerischer Obstverband) die dit jaar haar 100-jarig jubileum viert. NBS 

vertegenwoordigt ons land met een uitgebreide stand met onze 100 meest markante Belgische 

appel- en peervariëteiten 

 

 

Info: Messe Zug AG, Chamerstrasse 56, 6300 Zug – Zwitserland – www.zugermesse.ch 

Europom 2011, General-Guisan-Strasse, 6300 Zug – Zwitserland – vvag@swissonline.ch 

NBS: www.boomgaardenstichting.be – www.europom.be – info@boomgaardenstichting.be 

 

 

Nationale fruithappening 

 Onze nationale fruittentoonstelling vindt dit jaar plaats op 16 oktober 

2011 in het kasteel en park Tivoli in Mechelen (Mechelen-Noord) van 

10-17 uur. 

Het kasteel en park zijn een oase van rust en groen en vormen een 

prachtige locatie voor dit gebeuren. U kan er tevens wandelen langs 

eeuwenoude bomen, uitgestrekte grasvelden, een geurende rozentuin, 

kruidentuin, … De echte troef van het domein Tivoli is de 

kinderboerderij (en tevens een speeldorp) waar kinderen vertrouwd 

kunnen raken met allerlei boerderijdieren. In het mooie kasteel kan u 

terecht voor een drankje, een lunch of een snack. 

Kasteel Tivoli is het decor van onze traditionele tentoonstelling van 

100-den appel- en peervariëteiten van weleer. 

 

 

‘de Kers’ op 10 juli 2011 was een waar succes! De massale opkomst van gezinnen, liefhebbers en professionele telers, alsook de toelating van de 

weergoden, maakten van dit evenement een prachtige en leerrijke dag met een hoog amusementsgehalte. Wij zijn alle bezoekers dan ook zeer 

dankbaar voor hun deelname en interesse. Nog maar eens het bewijs dat ‘de hoogstamboomgaard (en zijn fruiten)’ zeer velen weet te boeien. ‘de 

Kers 2011’ was meteen ook het startschot voor de talloze NBS-initiatieven die vanaf dan in de startblokken staan aan te schuiven. De komende 

maanden is de NBS in heel Vlaanderen terug te vinden op en met talrijke activiteiten en vormingen. Dit is lang niet alles, want de NBSW-sapmobiel 

staat weer te trappelen van ongeduld en is vanaf de maand september ready to go!  Tenslotte plukken onze ploegen ook overheerlijk fruit dat u bij 

ons kan aankopen: appelen, peren en pruimen, allemaal van natuurlijke teelt. 

De hoogstamboomgaard van het park Tivoli wordt sedert 1988 

beheerd door de Nationale Boomgaardenstichting. Mede 

dankzij de inzet van een groep vrijwilligers is de boomgaard nu 

een volwassen collectie met streekeigen appel-, peer- en 

pruimvariëteiten. 

NNaattiioonnaallee  ffrruuiitttteennttoooonnsstteelllliinngg  1166  ookkttoobbeerr  22001111  vvaann  1100--1177  uuuurr  

-Fruittentoonstelling met meer dan 300 appel- en peervariëteiten 

-Infostands met aankoopmogelijkheid van oude appel- en perenrassen 

-Proefstand met fruit en fruitbereidingen, sappen, stroop, … 

 

BBBeeegggeeellleeeiiidddeee   bbbeeezzzoooeeekkkeeennn   iiinnn   dddeee   

hhhoooooogggssstttaaammmbbboooooommmgggaaaaaarrrddd      

De activiteiten en/of perskalender vindt u terug in deze nieuwsbrief, maar ook in ons driemaandelijks tijdschrift Pomologia en alle info heet van 

de naald op onze website www.boomgaardenstichting.be . 

 

Kasteel en park Tivoli 
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NBS-activiteitenagenda 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wellens Perenfestival i.s.m. NBS 
 

ZZoonnddaagg  1188  sseepptteemmbbeerr  vvaann  1100  ttoott  1188  uuuurr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za 20 aug ’11 

10 u. – 12.30 u. 

Zomersnoei-praktijkles (NBS i.s.m. Velt Zuid-Antwerpen) (bijdrage € 7/persoon incl. cursus)                                                            

Natuurgebied Kelderijlei, Kelderijlei 4, 2627 Schelle  (contact 03 887 15 24 dhr. Mertens Francis) 

 za 27 aug ’11 

9 u. – 12 u. 

Zomersnoei – praktijkles 

Keizelboomgaard, Keizelstraat – 3590 Diepenbeek 

za 27 aug ’11 

9.30 u. – 16.30 u. 

Zomersnoei – theorieles (NBS i.s.m. RLGC) 

Cultureel centrum Asse, contact: 02 253 43 04 

zo 28 aug ’11 

10 u. – 18 u. 

Fruitproefstand oude hoogstamvariëteiten (Door het droge voorjaar zijn er weinig pruimen.) 

Domein Puyenbroek – 9185 Wachtebeke 

zo 04 sept ’11 

 

Open boomgaarddag (vele oude variëteiten, appels en peren, klein fruit …) 

Van Gaeveren, Kruisbeeldstraat 204, 9220 Hamme 

za 10 sept & zo 11 sept ’11 

10 u. – 18 u. 

Tuindagen (RLH i.s.m. NBS) 

Kasteel van Heks, 3870 Heers 

za 17 sept ’11 

 

Fruitdag (NBS i.s.m. Natuur & Bos) 

Warande, 1500 Halle 

zo 18 sept ’11 

10 u. – 17 u. 

Wellens Perenfestival (NBS i.s.m. gemeente Wellen) 

Centrum Wellen 

zo 18 sept ’11 

13.30 u. – 18 u. 

Landschapsdoedag (NBS i.s.m. RLH) 

Rentmeesterij Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen 

do 29 sept ’11 

om 14 u. 

Gidsbeurt oogst (NBS i.s.m. gemeente Kortessem) 

Centrum Vliermaal 

za 01 okt ’11 

9 u. – 12 u. 

Variëteitenkeuze, oogsten en bewaren van fruit – theorieles, Unief Hasselt, Campus Diepenbeek, 

Agoralaan, gebouw D – 3590 Diepenbeek 

za 08 okt ’11 

10 u. – 17 u. 

Bogaardendag (NBS i.s.m. RLM) 
Huysmanshoeve-bus 1, 9900 Eeklo 

zo 09 okt ’11 

10 u. – 17 u. 

Fruitfeest (NBS i.s.m. RLD) 
Abdij van het park, 3001 Heverlee 

zo 09 okt ’11 

vanaf 13.30 u. 

Oogstwandeling (deelname 3€, een kop koffie en versnapering inbegrepen) 
Parking Sint-Hubertuszaal, Hernerweg 139, 3730 Sint-Huibrechts-Hern 

zo 16 okt ’11 

10 u. – 17 u. 
Nationale fruittentoonstelling 
Kasteel en park Tivoli, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen 

za 22 & 23 okt 

 

 

Europom 2011 (deelname NBS-delegatie) 

Georganiseerd door Fructus i.s.m. het Sweizerischer Obstverband                                                                            
In het kader van de Zuger Messe                                                                                                                                     
Zug, Zwitserland 

zo 23 okt ’11 

14 u. – 17 u. 

Fruitvariëteiten en fruitverkoop, Limburgs Landschap vzw 

Hengelhoefdreef 6 – 3530 Houthalen 

Voor verdere inlichtingen en inschrijvingen kan u terecht bij het NBS-secretariaat, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal,                         

tel: 012 39 11 88, fax 012 74 74 38, www.boomgaardenstichting.be, info@boomgaardenstichting.be 

  

 

Op zondag 18 september staat het hele dorpscentrum van Wellen in het teken van 

de peer met tal van standen, activiteiten en wedstrijden. 

Het perenfestival biedt voor elk wat wils: standen met en over peren en fruit, 

sapmobiel, streekeigen producten, oud en nieuw landbouwmateriaal, expo oude 

fruitsoorten door de NBS, advies voor hobby-tuinders, kunst- en fototentoonstelling 

over bloesem en fruit, animatie voor klein en groot, een hapje en een drankje, … 

Meer info: gemeente Wellen, Dorpsstraat 25, 3830 Wellen, 012 67 07 10 of bij het 

NBS-secretariaat, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal, tel 012 39 11 88, fax 012 74 

74 38, info@boomgaardenstichting.be, www.boomgaardenstichting.be 

http://www.boomgaardenstichting.be/
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De sapmobiel 
 

Zin in een overheerlijk glaasje sap? Wil u sap van eigen appels? Dan staat de NBSW-sapmobiel voor u klaar. De sapmobiel is een fruitpersmachine 

die hoogstamappels tot vitaminerijk fruitsap perst. De machine is gemonteerd op een grote aanhangwagen en rijdt van dorp tot dorp door 

Haspengouw en Voeren.  

 

Heb je minstens 100 kg appels, dan kan u zich inschrijven voor één van de onderstaande persdagen. De werkwijze is eenvoudig. Pluk het fruit en 

ga op de afgesproken datum naar de voorziene locatie waar het sap wordt gepasteuriseerd en vacuüm verpakt in drinkboxen (bag-in-box-

systeem) van 5 liter. Dit puur en natuurlijk sap (zonder de minste toevoeging) is minstens 2 jaar houdbaar. 

 

Inschrijven kan via: 012 39 10 36 of nbsw@boomgaardensteunpunt.be 

Vermeld zeker je naam, telefoonnummer, de voorkeurdatum en de hoeveelheid te persen fruit 

 

DATUM 2011 PLAATS LOCATIE + ADRES 

18/9 Wellen Oude kerkhof, Centrum 

19/9 en 20/9 Kortessem Secretariaat, Leopold III-straat 8 (Vliermaal) 

22/9 en 23/9 Nieuwerkerken Sociaal huis, Kerkstraat 113 

27/9 t.e.m. 29/9 Bilzen Gemeentelijk stapelplein, Kapittelstraat 

02/10 Hoeselt Tramstraat 10 (Sint-Huibrechts-Hern) 

03/10 t.e.m. 07/10 Borgloon Stroopfabriek, Stationsstraat 54 

08/10 Gingelom Boekhoutstraat 35 (Boekhout) 

12/10 t.e.m. 14/10 Voeren Kerkplein (Moelingen) 

15/10 Sint-Truiden Tuinbouwschool, Diestersteenweg 146 

17/10 t.e.m. 21/10 Sint-Truiden Tuinbouwschool, Diestersteenweg 146 

23/10 en 24/10 Riemst Sporthal, Sint-Jansstraat 8c (Herderen) 

26/10 t.e.m. 28/10 Herk-de-Stad Kasteel Gasterbos, Gasterbosstraat 1 (Schulen) 

31/10 en 01/11 Herk-de-Stad Pastorie Donk, Dreefstraat 1 

02/11 t.e.m. 04/11 Kortessem Secretariaat, Leopold III-straat 8 (Vliermaal) 

06/11 Alken Moezelstraat 

08/11 en 09/11 Kortessem Secretariaat, Leopold III-straat 8 (Vliermaal) 

 

EXTRA 

Wil u de sapmobiel gewoon eens aan het werk zien? Heeft u geen eigen appels, maar toch zin in natuurlijk fruitsap? Geen probleem! Er zijn 

immers pluk- en/of demodagen voorzien. 

 

DATUM 2011 ACTIE PLAATS LOCATIE + ADRES 

25/09 demo-dag Sint-Truiden Grote Markt 

08/10 Plukken en persen van appels Gingelom Jorishoeve, Boekhoutstraat 35 

15/10 Plukken en persen van appels Sint-Truiden Tuinbouwschool, Diestersteenweg 146 

31/10 Plukken en persen van appels Herk-de-Stad Pastorie Donk, Dreefstraat 1 (Donk) 

07/11 Plukken en persen van appels Kortessem Enkelenberg, Boschelstraat ten einde 

10/11 Plukken en persen van appels Kortessem Boomgaard ’t Hoge Root, Boschelstraat 21 

 

Seizoen-werkzaamheden/tips     

Oktober: 

- Rond half oktober lijmbanden aanbrengen tegen wintervlinderen, bij appel, peer, pruim en kers (Een lijmband is een    

gebruiksklare insectenval ter bescherming van fruitbomen, in het bijzonder van wintervlinder en andere kruipende insecten. 

De lijmband houdt de vrouwelijke vlinder die via de stam naar de kroon kruipt om er eieren af te zetten, tegen.) De lijmband 

wordt 1 tot 1,5 m boven de grond op de boomstam aangebracht en moet minimaal 20-25 cm breed zijn.  

- Mispels oogsten 

- Controle bewaarfruit 

- Drainering nakijken.   

- Oude fruitbomen die ziekelijk groeien en nauwelijks vruchten geven, kunnen beter verwijderd worden. Dit gebeurt best 

nauwkeurig zodat alle wortels verwijderd worden (rotting wortels = toxines in de grond) en de grond terug plantklaar wordt. 

- Vanaf het einde van de maand: mogelijkheid tot aanplanten van fruitbomen 

 

 
Plantactie (Plantfolder) 
In het najaar start opnieuw onze plantactie. Vraag nu onze nieuwe plantfolder aan. Deze bevat alle variëteiten van appels, peren, noten, 

pruimen, kersen, perziken, nectarines, abrikozen, druiven … die u bij de NBS kan bestellen. Wij bieden u soortechtheid en kwaliteit. 

 

Openingsuren secretariaat NBS, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal: maandag tot donderdag: van 8 u. tot 16.30 u. & vrijdag van 8 u. tot 

14.30 u. 

 

Bestellen: NBS-secretariaat, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal, tel  012 39 11 88, fax 012 74 74 38, www.boomgaardenstichting.be, 

info@boomgaardenstichting.be 
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Aanbod fruit en fruitproducten 
 

Ja hoor, de appels, peren en de pruimen hangen weer rijkelijk te blinken aan de NBS-bomen. Natuurlijk krijgt u de kans om dit overheerlijk fruit 

van natuurlijke teelt aan te kopen. De keuze is ruim. 

NBS-dessertfruit, aan €1/kg: 

Appels: o.a. Sterappel, Reinette Baumann, Schone van Boskoop, Jacques Lebel, Bellefleur enkele/dubbele/Franse, Reine des Reinettes, 

Peasgood’ s Non Such, Joseph Musch, Court pendu, Franse Reinette, Keiing, … 

Peren: o.a. Conférence, Jules d’ Airolles, Spikkelpeer, Beurré Hardy, Jutepeer, Durondeau, Herselosse, Comtesse de Paris, Legipont, … 

Pruimen: o.a. Bakpruim, Anna Spath, Reine Claude de Bavay, Sainte Catherine, Monarch, Sultan, … 

 

NBS-stroop: 

Onze stroop wordt op artisanale wijze en zonder de minste toevoeging gestookt van hoogstamfruit uit onze eigen NBS-boomgaarden. 

 

Perenstroop (600 gram, 70% peer, 30 % appel), aan € 3,5/potje 

Korsoneisperenstroop (600 gram, 100 % Korsoneispeer), aan € 4,5/potje 

Pruimenstroop (400 gram, 50 % pruim, 25 % appel, 25 % peer), aan € 3/potje 

Kersenstroop (300 gram, 50 % kers, 25 % appel, 25 % peer), aan € 3/potje 

 

NBS-fruithoning, aan € 6/potje (500 gram): 

Honing zonder toevoeging, afkomstig van bijenvolken geplaatst in onze hoogstamboomgaarden en die daar hun nectar voornamelijk op 

fruitbloesem inzamelen 

 

NBS-sappen: 

puur en natuurlijk fruitsap uit de NBS-boomgaarden, zonder de minste toevoeging 

  

Appelsap 5 liter, bag-in-box-systeem, aan € 10/box 

Flessen appelsap, aan € 2/fles 

 

 

 

 

 

 

Hoogstamnieuws 
Nieuwsbrief voor boomgaardbezitters en belangstellenden 

Verschijnt driemaandelijks in de periode 

 

                                       Januari-maart 

                                       April-juni 

                                       Juli-september 

                                       Oktober-december 

 

 

België-Belgique 

P.B.-B.P. 

3500 Hasselt 

BC 10293 

 

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

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

ii..ss..mm..  ddee  NNaattiioonnaallee  BBoooommggaaaarrddeennssttiicchhttiinngg  ((NNBBSS))  

RReennttmmeeeesstteerriijj  AAllddeenn  BBiieesseenn,,  KKaasstteeeellssttrraaaatt  66,,  33774400  BBiillzzeenn  

 

P508286 

afgiftekantoor Hasselt 


