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Begin april 2012 werd de NBS-plantactie 

2011-2012 met succes afgesloten. Vanaf 

nu focussen we ons  dus volop op ons 

zomerprogramma (zie verder). Blikvan-

ger en ondertussen al een vaste waarde 

geworden, is uiteraard onze negende 

Euregionale Kersenhappening, op 08 juli 

2012, in het mooie domein van de 

Landcommanderij van Alden Biesen. 

Kom en geniet mee! 

 -kijk- en doe-standen, bakstand,       

 sappers, info, gerechten, … 

-kersenmoesmaker  

-kersenwedstrijd 

-gezellige terrasjes 

-expo ruim 200 kersenvariëteiten 

-massaal koopaanbod 

Bloesemactie 

Samen met de uitgave van Pomologia 2012-1 startten wij de 

actie ‘Bloesems kijken en vergelijken’, een breed onder-

zoek in Vlaanderen naar het moment van volle bloei bij onze 

fruitvariëteiten (vooral lokale landelijke rassen).  Hierbij roepen wij 

u allen op om ons de juiste datum van volle bloei van uw 

fruitvariëteiten te bezorgen*. Het tijdstip van volle bloei is 

het ogenblik waarop de meeste bloemen van de variëteit 

open zijn en waarbij licht schudden de eerste bloemblaadjes 

vallen. De resultaten vindt u in een volgende Pomologia.    
(*) De vroeg en middentijds bloeiende rassen zijn nu allicht over hun hoogtepunt 

heen, maar voor de laatbloeiers (zoals Sterappel, Court Pendu, … ) is het tijdstip 

van volle bloei nog waar te nemen. LAAT MAAR HOREN! 

 

-zowel de oude klassiekers als de meest 

 moderne variëteiten komen aan bod 
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Dit jaar in samenwerking                                                             

met                                                                                                 

de Land- en tuinbouwdag 
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NBS-activiteitenagenda 2012 
                                                                                                    constante update op de NBS-website en in Pomologia 

za 5 en zo 6 mei ’12 – 10 u.-18 u. 

Info- en adviesstand (i.s.m. provincie Antwerpen) 

Provinciaal Groendomein Pulhof, 

’s Gravenwezelsteenweg 59, 

2110 Wijnegem 

do 09 aug ’12                         [theorieles] 

Snoei hoogstamfruitbomen (i.s.m. RLH) 

start 5-delige cursus 

inschrijven via mevr. Tine Rijvers, 

tel. 011 31 38 98 (LIMB-details na inschrijving) 

 
zo 03 juni ’12 – 13.30 u.-18 u. 

Dag van het Park (i.s.m. gemeente Herk-de-Stad) 

Domein Olmenhof, 

Pikkeleerstraat 14, 

3540 Herk-de-Stad 

za 18 aug ’12                        [praktijkles] 

Zomersnoei hoogstamfruitbomen  
(i.s.m. RLH) 

inschrijven via mevr. Tine Rijvers, 

tel. 011 31 38 98 (LIMB-details na inschrijving)  

 
za 09 juni ’12 – om 14 u.          [theorieles] 

Fruithaag van appel-peer (i.s.m. Stad Mechelen) 

deelname: € 5, incl. syllabus 

Domein Tivoli, 

Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen 

 

za 18 aug ’12                        [praktijkles] 

Zomersnoei (i.s.m. Velt Zuid-Antwerpen) 

Natuurgebied Kelderijlei, 

Kelderijlei 4, 2672 Schelle                    

deelname: € 7 - info: tel. 012 39 11 88 

 za 09 juni ’12 – 9 u. – 12 u.    [praktijkles] 

Zomersnoei (i.s.m. RLLK)  

inschrijven via dhr. Peter Roosen,           

tel. 011 78 52 59 (LIMB-details na inschrijving) 

za 25 aug ’12                        [praktijkles] 

Achterstallige en zomersnoei (NBS) 

Hof ter Loo, 8210 Loppem 

inschrijven via mevr. Katleen Pipeleers, 

tel. 012 39 11 88 (details na inschrijving) 

zo 08 juli ’12 – 10 u. – 18 u. 

Euregionale kersenhappening 

Domein Alden Biesen,                              

Kasteelstraat 6,  

3740 Bilzen                    

zo 26 aug ’12 – 10 u.-18 u.  

Oogstfeesten, 

Vrijbroekpark, 

Hombeeksesteenweg 264,                           

2800 Mechelen                              

 

 

  

 

 

 

 

 

Dit jaar, in de oogstperiode, zal onze sapmobiel niet meer enkel dorpen in Haspengouw 

en Voeren bezoeken, maar in gans Vlaanderen (onder bepaalde voorwaarden). Het bereik van 

onze sapmobiel wordt dus meteen een heel stuk groter waardoor we veel meer mensen 

kennis kunnen laten maken met ons puur natuurlijk en vitaminerijk appelsap. Heeft u 

minstens 4 kisten appels, hetzij 100 kg, dan komt u bij onze sapmobiel in aanmerking om 

uw fruit te laten persen. Kostprijs € 1/liter, ondanks alle prijsstijgingen.  

Onze sapmobiel is een fruitpersmachine gemonteerd op een grote aanhangwagen. Het sap 

wordt gepasteuriseerd en vacuüm verpakt in drinkboxen van 5 liter, het zogenaamde bag-

in-box-systeem. Vervolgens blijft het sap, ongeopend, minstens 2 jaar houdbaar.                                            

 

Voor meer info, of wil je als lokale persplaats voor een dag fungeren, neem dan contact 

op met het NBS-secretariaat, tel. 012 39 11 88. 

Hou zeker ook onze website, www.boomgaardenstichting.be,  in de gaten voor het ver-

schijnen van onze perskalender, alsook de modaliteiten om een afspraak te maken. 

 

 

NBSW-sapmobiel 
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Plantseizoen 2011-2012 – realisaties NBS-NBSW … een waar succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze zustervereniging, de Natuur en Boomgaarden Sociale Werkplaats (NBSW), kan 

terugblikken op een zeer succesvol plantseizoen. Opnieuw werden tientallen projecten 

in gans Vlaanderen gerealiseerd, zowel in opdracht van particulieren als van 

gemeenten en Regionale Landschappen. Elk project, verschillend qua grootte en 

inhoud, werd met de grootste zorg mee ontwikkeld met de klant en vervolgens 

professioneel uitgevoerd. Ook het ecologisch restauratieproject van de boomgaarden 

rond Alden Biesen werd dit seizoen verder uitgevoerd. Alle projecten samen, over 

heel Vlaanderen, werden ruim 4000 hoogstamfruitbomen aangeplant. Vooral de oude 

fruitrassen bijven erg in trek.  Ook ons aanbod van 3-jarige haag- en houtwalplanten 

kende enorme bijval. Voor diegenen die dit voorjaar te laat kwamen, is er nog 

hoop. Eind oktober, na het groeiseizoen, kunnen zij alsnog een keuze maken uit 

een paar duizend haagplanten. 

 

aanplant Tevona vzw-Koninksem 

30 hoogstambomen  

 

 

project Vilain XIIII-Leut 

ruim 200 hoogstambomen 

 

Enten - In openlucht is enten ideaal van 

half maart tot begin juni; eigenlijk zolang 

het enthout in rust is. Droog en niet te warm 

weer zijn optimaal. Als beginneling start je 

best met pitfruit; de lukking is hier veelal 

beter dan bij steenfruit. Meer informatie 

over enten en enttechnieken kan u lezen op 

de NBS-website www.boomgaardenstichting.be, of 

bekomen bij het NBS-secretariaat. 

 

 

 

 

Het Speelhof-Sint-Truiden, 85 hoogstambomen 

 

Fam. Jennen-Alken, 39 hoogstambomen 

 

Fam. Mercken-Alken, 30 hoogstambomen 

 

Fam. De Paepe-Overijse, 34 hoogstambomen 

 

Fam. Marcy-Overijse, 49 hoogstambomen 

 

Fam. Bautmans-Tervuren, 27 hoogstambomen 

 

Fam. Opdebeeck-Aartselaar, 11 hoogstambomen 

 

Stad Antwerpen, 180 hoogstambomen 

 

 

 

 

 

 

 

Een greep uit onze uitgevoerde projecten van het voorbije seizoen 

 

Spreeuwenkasten in de kersenboom of vuur met vuur bestrijden? 

Waar jaarlijks de kersen door spreeuwen worden geplunderd, kan het helpen om 

spreeuwenkasten in de kruin te hangen. Het spreeuwenpaar zal dan zijn 

broedterritorium (in de kersenboom) ijverig verdedigen tegen zijn soortgenoten. 

Wat zij voor hun eigen gezinnetje nemen, zal men hun wel moeten gunnen. De kastjes 

moeten schommelvrij opgehangen worden met het vlieggat tegen de algemene 

windrichting in. 

aanplant bij de Fam. Steegen-Kortenberg 

20 hoogstambomen 

http://www.boomgaardenstichting.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBS-fruitproducten 

 

 

Hoogstamnieuws 

gratis driemaandelijkse nieuwsbrief voor alle fruitliefhebbers 
verschijnt driemaandelijks in de periode: 

                                                                           januari-maart 

                                                                           april-juni 

                                                                           juli-september 

                                                                           oktober-december 

 

editie april/2012 

België-Belgique 

P.B.-B.P. 

3500 Hasselt 

BC 10293 

 

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

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

Denk aan het milieu en ontvang Hoogstamnieuws voortaan per e-mail. Meld u aan op ons telefoonnummer 

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

NBS-stroop, 100% puur natuurlijk, zonder de minste toevoeging 

-peer (600 g), aan € 3,5/potje 

-korsoneispeer (600 g), aan € 4,5/potje 

-kers (300 g), aan € 3/potje | pruim (400 g), aan € 3/potje 

-honing (500 g), aan € 6/potje 

 

100 % puur en natuurlijke appelsappen 

-10-rassen appelsap (PROMO), aan € 8/box (€ 15/2 boxen) 

-puur sap Gascogne Scarlet, aan € 10/box 

-puur sap Keuleman, aan € 10/box 

-3-rassensap-Jacques Lebel/Keuleman/Kwee, aan € 12/box  

 

   appelsap op fles 

Keizelsap versus Alden-Biesensap, 

aan € 2/fles  

 

 

zonder de 

minste 

toevoeging van 

suikers of 

additieven 

van 100% natuurlijk 

geteeld fruit afkomstig uit 

de eigen NBS-

hoogstamboomgaarden 

stroop 
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