
 

 

  

Hoogstamnieuws 2011-3-4 

Voorwoord 
Voor de 27

ste
 maal zit ons werkjaar 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, de sapmobiel die zijn ronde afrondt, … Buiten 

deze zich herhalende activiteiten hebben we er ook weer twee serieuze gewestelijke en ook een 

Europese campagne opzitten met ‘de KERS 2011’ in Alden Biesen, de nationale fruithappening in 

het kasteeldomein Tivoli in Mechelen en Europom 2011 i.s.m. de pomologische vereniging 

FRUCTUS in Zug-Zwitserland, … We zijn nog maar pas rond of de plantactie, de 

onderhoudsopdrachten en aanplantingen, die het winterseizoen bepalen, zijn alweer gestart en dit 

i.s.m. onze zustervereniging NBSW. Voor 2012 zijn tal van activiteiten voor jullie geprogrammeerd, 

verspreid over het Vlaamse Gewest. Treuzel niet want onze lessenreeksen zijn zeer snel opgevuld 

en ook de andere activiteiten met inschrijving raken snel bezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 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 

KBO 430 689 797, bankrek.: IBAN BE65 4518 5253 9196, BIC KREDBEBB 

 

 

 

 

     

     

  

  

 

Hoogstamnieuws is onze nieuwsbrief en wordt gratis bezorgd aan alle boomgaardeigenaars en 

fruitliefhebbers. Denk aan het milieu en ontvang Hoogstamnieuws vanaf nu per e-mail. Meldt u 

aan op het telefoonnummer 012 39 11 88 of via info@boomgaardenstichting.be en de volgende 

versie ligt in uw digibus.       

       

Mededeling: dhr. Eddy Vets, voormalig voorzitter van NBS-Mechelen, is uitdrukkelijk uit al zijn 

functies binnen NBS en/of NBS-Mechelen ontzet en vertegenwoordigt de vereniging op geen 

enkele wijze meer. Al zijn handelingen zijn louter ten private titel. De NBS vzw en NBS-

Mechelen kunnen hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden. 

Wil u meer weten over de NBS en onze activiteiten? 

 Het lidmaatschap bedraagt: 

€ 20 voor België en Luxemburg 

€ 25 voor Nederland en andere Europese landen 

De betaling kan gebeuren op rekeningnummer 

IBAN BE65 4518 5253 9196, BIC KREDBEBB. 

Vergeet niet als mededeling ‘Lidgeld 2012’ 

alsook uw naam te vermelden! 

 

Als lid van de NBS ontvangt u driemaandelijks ons 

ledenblad Pomologia met info over onze activiteiten, 

lessenreeksen, pomologie, seizoenstips, fruitgebruik, 

boekennieuws, … 

U wenst een gratis proefdruk? Contacteer ons en wij 

bezorgen u de eerstvolgende editie, POM 4/2011. 

 

mailto:info@boomgaardenstichting.be


NBS-activiteitenagenda 
za 19/11 

9 u. – 12.30 u. 

 

Les wintersnoei (NBS i.s.m. LILA) 

Hengelhoefdreef 6, 3530 Houthalen 

 
za 26/11 

9.30 u. – 16.30 u. 

Les wintersnoei (NBS i.s.m. RLGC – contact 02 253 43 04) 

Theorie: De Griet 1, 1980 Zemst / praktijk: boomgaard in Eppegem 

  

NBS-lessenreeksen 
Hoogstamfruitbomen en klein fruit, aanplanting, kweek, snoei en verzorging                                   
     Met een door het ministerie van Land- en Tuinbouw geviseerd getuigschrift 

 

-Lessenreeks Limburg 2012 

za 18 feb ’12 
9 u. – 12 u. 
 

Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme – theorieles 
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw D, 3590 Diepenbeek 
 za 17 ma ’12 

9 u. – 12 u. 
13 u. – 16 u. 
 

Grondbewerking, planttechnieken en princiepes van de snoei - theorieles 
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw D, 3590 Diepenbeek 
Vorm- en onderhoudssnoei – praktijkles 
Keizelboomgaard, Keizelstraat, 3590 Diepenbeek 
 za 31 ma ’12 

9 u. – 12 u. 
 

Sleunen van fruitbomen – praktijkles 
Keizelboomgaard, Keizelstraat, 3590 Diepenbeek 

za 28 april ’12 
9 u. – 12 u. 

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

za 16 juni ’12 
9.30 u. – 11.30 u. 
11.30 u. – 13.30 u. 
 

Herkennen van ziektenbeelden en hun biologische bestrijding - theorieles 
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw D, 3590 Diepenbeek 
Herkennen van ziektenbeelden en hun biologische bestrijding – praktijkles 
Keizelboomgaard, Keizelstraat, 3590 Diepenbeek 
 za 23 juni ’12 

9 u. – 12 u. 
 

Oculeren en chipbudden – praktijkles 
NBS-secretariaat, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal 
 za 25 aug ’12 

9 u. – 12 u. 
 

Zomersnoei – praktijkles 
Keizelboomgaard, Keizelstraat, 3590 Diepenbeek 
 za 29 sept ’12 

9 u. – 12 u. 
 
 

Variëteitenkeuze, oogsten en bewaren van fruit – theorieles 
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw D, 3590 Diepenbeek 
 
 

 

-Lessenreeks Klein-Brabant 2012 

za 25 feb ’12 

9 u. – 12 u. 

 

Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme – theorieles 

cc De Kollebloem, Kloosterhof 1, 2870 Puurs 

 za 10 ma ’12 

9 u. – 12 u. 

13 u. – 16 u. 

 

 

Grondbewerking, planttechnieken en princiepes van de snoei - theorieles 

cc De Kollebloem, Kloosterhof 1, 2870 Puurs 

Planten, vorm- en onderhoudssnoei – praktijkles 

Hof van Coolhem, Coolhemstraat 65, 2870 Puurs 

 za 14 april ’12 

9 u. – 12 u. 

 

Sleunen van fruitbomen – praktijkles 

Hof van Coolhem, Coolhemstraat 65, 2870 Puurs 

 za 21 april ’12 

9 u. – 12 u.  

 

Enttechnieken – praktijkles 

Hof van Coolhem, Coolhemstraat 65, 2870 Puurs 

 za 9 juni ’12 

9.30 u. – 10.30 u. 

11.30 u. – 12.30 u. 

 

13 u. – 15 u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleinfruit – theorieles 

cc De Kollebloem, Kloosterhof 1, 2870 Puurs 

Herkennen van ziektenbeelden en hun biologische bestrijding – theorieles 

cc De Kollebloem, Kloosterhof 1, 2870 Puurs 

Herkennen van ziektenbeelden en hun biologische bestrijding - praktijkles 

Hof van Coolhem, Coolhemstraat 65, 2870 Puurs 

 

 

za 30 juni ’12 

9 u. – 12 u. 

 

Snoeiwerkzaamheden en zomerveredeling – praktijkles 

Hof van Coolhem, Coolhemstraat 65, 2870 Puurs 

 25 aug ’12 

9 u. – 12 u. 

 

Zomersnoei – praktijkles 

Hof van Coolhem, Coolhemstraat 65, 2870 Puurs 

 22 sept ’12 

9 u. – 12 u. 

 

Variëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruit – theorieles (met mogelijkheid 

tot proeven) 

cc De Kollebloem, Kloosterhof 1, 2870 Puurs 

 

  Volledige cursus: 75 euro voor leden en 89 euro voor niet-leden. Deze som kan u storten op rekening IBAN 

BE65 4518 5253 9196, BIC KREDBEBB met vermelding van uw naam en adres. Voor verdere info en/of in-

schrijvingen kan u terecht bij het NBS-secretariaat. 



NBS-plantactie 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planttips 
Het plantseizoen is opnieuw gestart en een aantal steeds terugkerende vragen worden weer gesteld. 

Waar let ik bijzonder op en hoe doe ik het? Bijgaande tips kunnen je hierbij al een stuk op weg 

zetten. Gezien planten nog tot eind maart kan gebeuren, doe je er alvast je voordeel mee. 

-Het uitmeten van de plantplaatsen (en ook het plaatsen van de steunpalen) kan gerust op voorhand. 

-Voor het planten best de bomen/struiken een nacht in een bak/emmer water zetten en zich goed laten volzuigen 

ter compensatie van het vochtverlies door rooien en transport. Zo gaat het plantgoed beter aanslaan. 

-Een vakkundige snoei van kruin en wortel is noodzakelijk bij het planten. 

-Schep de plantkuilen ook niet op voorhand uit. Een regenrijke planttijd kan deze putten, zeker in zwaardere grond, 

laten onderlopen en verslempen. Onberoerde grond heeft een veel betere waterhuishouding en behoudt beter zijn 

kruimelige structuur tot aan het planten 

-Plant de boom/struik exact zo diep als ze in de kwekerij hebben gestaan. (De entplaats moet een handbreedte 

boven de grond staan.) 

-Als woelmuizen/ratten te vrezen zijn, dient men de bomen in een beschermende, kleinmazige draadkorf te 

planten. Deze kan u kopen of zelf maken uit verzinkte konijnendraad (vraag het ons). 

-Bodemverbetering is altijd goed. Doe echter NOOIT kunst- of organisch mest rechtstreeks in het plantgat (dit 

verbrandt de worteltjes). Goed is de uitgeschepte grond te vermengen met goed uitgerijpte compost-verhouding: 

2/3 grond, 1/3 compost.  

-Kies voor de steunpaal een inheemse houtsoort: tamme kastanje, den, spar, acacia, … Enkel het benedendeel 

van de paal moet geïmpregneerd zijn. De boom aanbinden met bindband in de vorm van een liggende 8 (om 

schuurplekken te vermijden). De paal ook steeds aan de windkant plaatsen ten opzichte van de boom (de boom 

wordt zo van de paal weggedrukt). 

-Na het planten de grond stevig aantrappen. (zeer belangrijk). Daarna inmodderen met water. 

 

 
Voor meer info over onze plantactie en de NBS kan u terecht 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 . 

 

www.boomgaardenstichting.be .      

Uitzonderlijke aanbieding!-De NBS heeft dit seizoen een aanbod 3-jarige haag- en 

houtwalplanten, met een hoogte van ruim 1 meter. Ideaal om snel een gesloten haag op 

hoogte te vormen. Dit aanbod vindt u eveneens in onze plantfolder, of kan aangevraagd 

worden bij het NBS-secretariaat. 

Subsidie hoogstam 
Denk eraan, vanaf de aanplant van 10 hoogstambomen kan u bij het Agentschap Landbouw en 

Visserij (ALV) nog steeds een subsidie aanvragen voor de aanplant en onderhoud van uw 

hoogstambomen. Dit voor vijf jaar. De volledige procedure kan u nalezen op de NBS-website-

rubriek subsidies, of navragen bij het NBS-secretariaat. Voor de bomen aangeplant in dit 

plantseizoen 2011-2012, kan de NBS voor u de formaliteiten in orde brengen, maar dan 

moet uw aanvraag voor 24 maart 2012 bij ons secretariaat toekomen. Als u de aanvraag zelf wil doen 

via het e-loket van ALV moet deze binnen zijn voor 21 april 2012. 

 

 

 

 

 

Het is weer zover. Het plantseizoen (en dus ook de NBS-plantactie) is 

begonnen. Bij de NBS kan u terecht voor de aankoop van oude 

fruitrassen, waaronder zowel algemene als bijzondere variëteiten. U 

vindt alle variëteiten in onze plantfolder; deze kan u raadplegen op 

onze website, of bekomen bij het NBS-secretariaat. U kan uw 

bestelling bij de NBS afhalen, of professioneel laten aanplanten door 

onze zusterorganisatie, de NBSW vzw (de Natuur en Boomgaarden 

Sociale Werkplaats). Alvast veel plantplezier! 

mailto:info@boomgaardenstichting.be
http://www.boomgaardenstichting.be/
http://www.boomgaardenstichting.be/


          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

          

          

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogstamnieuws 

Nieuwsbrief voor boomgaardbezitters en belangstellenden 

Verschijnt driemaandelijks in: februari, mei, augustus en november. 

 

België-Belgique 

P.B.-B.P. 

3500 Hasselt 

BC 10293 

 
P508286 

afgiftekantoor 

Hasselt 

 

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

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

NBS-boekenaanbod 
 

 

 

NBS-winteraanbod fruit en fruitproducten 
NBS-stroop (artisanaal bereid, zonder toevoegingen, met NBS-hoogstamfruit) 

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

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

 

NBS hoogstamfruit aan € 1/kg 

-appels: Court Pendu Rosat, Franse Reinette, Grijze Winterreinette, Rabau, 

Boskoop, Reinette Hernaut, Keuleman, … 

-peren: Comtesse de Paris, Saint Rémy, … 

 

NBS-appelsap (100% sap, zonder de minste toevoeging, met NBS-hoogstamfruit) 

-sap Gascogne Scarlet, aan € 10/box 

-sap Keuleman, aan € 10/box 

-sap 10-appelrassen, aan € 10/box 

-sap appel-kriek, aan € 12/box 

-sap appel-kriek-kwee, aan € 12/box 

 

 

 

Eeuwigdurende natuurkroniek voor de Nederlanden 

Unieke kalender van Herman Vandommele, blijft onbeperkt, jaar 

na jaar (her)bruikbaar en levert je elke dag zijn volkswijsheid en/of 

weerspreuk. Nog zolang de voorraad strekt.  

Prijs: € 19 + PORT € 2,5 (België) en PORT € 4,80 (rest van EU) 

editie november/2011 

De NBS en NBSW vzw wensen u allen een zalig 

kerstfeest, een goed jaareinde en een feestvol 2012 toe!  

 De NBS heeft momenteel een openstaande vacature voor ‘Projectmedewerker’. 

Voor meer info zie onze website of kan u contact opnemen met ons secretariaat. 

 



Openstaande vacature projectmedewerker 
Projectmedewerker 
Functie 

Uw educatieve taken: 

 Het opstellen, beheren en opvolgen van dossiers en projecten (subsidies, … ) 

 Mee organiseren en realiseren van activiteiten van de vereniging 

 Uitwerken, indienen en opvolgen van innovatieve projecten 

 Adviesverlening aan doelgroeppubliek en geïnteresseerden 

 Uitbouwen van en contacten onderhouden met promotiekanalen 
 
 

Uw administratieve taken: 

 Bijhouden en opvolgen van de financiële toestand van de verenigingen (NBS en NBSW) 
en bijstaan van de penningmeester 

 Het beheer van dossiers (klanten, leden) 

 Het opmaken, beheren en opvolgen van contracten (personeel) 

 Het opvolgen van de werken op het terrein (doelgroepwerknemers) 

 Opmaken van verslagen (wekelijkse briefing, algemene vergadering) 

 Indienen ALV- lessenreeksen 

 Opvolgen van de jaarplanning en jaarprogramma’s 
 
 

Profiel 

U beschikt over een diploma hoger middelbaar of bachelor of gelijkwaardig door ervaring. 

U bent discreet, stressbestendig en houdt van een uitdaging. U werkt graag in teamverband en weet 

collega’s te motiveren en te enthousiasmeren.  

U bent Nederlandstalig en beschikt over een goede kennis Frans en Engels. 

Kennis van boekhouden is een pluspunt. 

U kan werken met Word, Excel, Powerpoint en hebt een basiskennis van MS Access. 

 

Wij bieden 

Een vaste betrekking in een dynamische VZW. 

Een team van toffe collega’s.  

Een boeiende en afwisselende job met diverse verantwoordelijkheden. 

 

Geïnteresseerd? 

Stuur uw cv naar Nationale Boomgaardenstichting vzw, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal, t.a.v.    

dhr. Ludo Royen of mail naar royen.ludo@telenet.be. Reacties worden discreet en snel behandeld. 

 

 

 

 

 


