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Hoogstamnieuws 2012-4  
 

NBS-nationale fruittentoonstelling Peer (Limburg) 

Elk jaar organiseert de NBS een Nationale fruittentoonstelling. Waar we vorig jaar nog 

de provincie Antwerpen aandeden, in het Tivoli-domein in Mechelen, strijkt onze expo 

dit jaar neer in Noord-Limburg. Op 28-10-2012 heten wij u allen van harte welkom in  

cc ’t Poorthuis in Peer, op ontdekkingstocht naar oude fruitvariëteiten van weleer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultureel centrum ’t Poorthuis, Zuidervest 2a, 3990 Peer 

10 u. – 17 u. – GRATIS TOEGANG! 

 Nationale Boomgaardenstichting vzw 
Vereniging voor pomologie, fruittuin, boomgaard- en landschapsbeheer 

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

www.boomgaardenstichting.be – info@boomgaardenstichting.be  

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

 verkoop- en infostand van 10-tallen 

fruitvariëteiten 
 

 expo van meer dan 500 appel- en 

peervariëteiten, waarvan velen typisch 

voor Noord-Limburg 
 

 boeken-, materialen- en infostand 
 

 plantactiestand hoogstamfruitbomen 
 

 determinatiestand 
 

 sap- en stroopstand 
 

 … 

 

http://www.boomgaardenstichting.be/
mailto:info@boomgaardenstichting.be
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NBS-activiteitenkalender  
Een lijst van onze activiteiten vindt u ook terug op www.boomgaardenstichting.be . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘De Sapmobiel’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zo 28 okt ’12 

NBS-nationale fruittentoonstelling 

Cultureel centrum ’t Poorthuis 

Zuidervest 2a, 3990 Peer 

 

za 24 nov ’12                    theorie en praktijk 

Basiscursus fruitsnoei (NBS i.s.m. RLD) 

regio Vlaams-Brabant 

meer info via 016 40 85 58, mevr. Els van Hoeck 

 
vr 26 t.e.m. zo 28 okt ’12 

Europom 2012 

georganiseerd door Arge Streuobst en 

Klosterneuburg-Oostenrijk (www.europom.eu) 

za 08 dec ’12                                  praktijk 

Vormsnoei  (NBS i.s.m. RLH) 

regio Limburg 

meer info via 011 31 38 98, mevr. Tine Rijvers 

 
za 10 nov ’12 

Snoeicursus (NBS i.s.m. RLGC) 

regio Vlaams-Brabant 

meer info via 02 253 43 04, dhr. Wim Solie 

zo 16 dec ’12                                  praktijk 

Snoeien van steenfruit 

Domein Tivoli, Antwerpsesteenweg 94, 

2800 Mechelen 

 za 17 nov ’12 

▪Vormsnoei (NBS i.s.m. RLVK) 

regio Antwerpen 

meer info via 03 312 87 11, mevr. Leen Gelis  

 

▪Onderhoudssnoei (NBS i.s.m. RLVK) 

regio Antwerpen 

meer info via 03 312 87 11, mevr. Leen Gelis 
 

 
 

De vernieuwde sapmobiel kent weer een succesvol persseizoen. Quasi alle persdagen 

raken volzet en zij die dat wensen kunnen hun sap naast de bestaande 5 l bag-in-box 

ook laten afvullen in onze nieuwe 3 l bag-in-box-verpakking. Snel inschrijven is dus 

de boodschap! Info over werkwijze, prijzen en inschrijving via www.desapmobiel.be 

of tel. 012 39 11 88. 

Wil u zich ook nog inschrijven voor de sapmobiel (<2000 l) – Dat kan nog op: 

27 okt ’12 Kruisvindingstraat Tongeren 

28 okt ’12 Kerkstraat 113 Nieuwerkerken 

30 okt ’12 Leopold III-straat 8 Vliermaal 

 

 

 

 

 

Voor fruittelers en/of groothandel en/of demodag (2000-2500 l) gelden uitzonder-

lijke handelsprijzen. Voor nog grotere hoeveelheden geldt een nog scherper prijsaanbod!       

€ 4,40/box 5 l (excl. BTW 6%)  |  € 3,09/box 3 l (excl. BTW 6%)  

100 kg appels = 60 tot 70 l sap (afhankelijk van de aard en de rijpheidsgraad van het fruit) 

                                                                                

 

In 2013 organiseert de NBS twee 

basiscursussen ‘Hoogstamfruitbomen 

en klein fruit, aanplanting, kweek, 

snoei en verzorging’ 

-Lessenreeks Limburg (zie p. 3) 

 (locatie Noord-Limburg – nieuw!) 

-Lessenreeks Pajottenland (zie p. 4) 

 (locatie Vlaams-Brabant) 

 

 

 

 

 

à € 4,75/box 5 l, excl. BTW 6% 

à € 3,30/box 3 l, excl. BTW 6% 

 

 

http://www.boomgaardenstichting.be/
http://www.europom.eu/
http://www.desapmobiel.be/
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Onze variatie aan NBS-sappen al geproefd! 

 

 

 

bag-in-box 5 l (gemengde hoogstamrassen) € 10/box bag-in-box 5 l (appel-aardbei) € 12/box 

bag-in-box 3 l (gemengde hoogstamrassen) € 6,5/box bag-in-box 3 l (appel-kers) € 10/box 

fles 1 l (gefilterd) € 2/fles   

 

Lessenreeks Limburg 2013 
‘Hoogstamfruitbomen en klein fruit, aanplanting, kweek, snoei en verzorging’ 

In ’t verleden werd onze lessenreeks Limburg vaak georganiseerd in de universiteit 

Limburg en onze Keizelboomgaard (Midden- en Zuid-Limburg). In 2013 geven we een 

nieuw elan aan deze cursus en trekken we voor het eerst naar Noord-Limburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za 16 feb ’13 

9 u. – 12 u. 

 

theorie Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme 

Mariahof, Mariahofstraat 53, 3960 Bree 

 zo 17 ma ’13 

9 u. – 12 u. 

 

 

 

theorie 

 

 

 

 

Grondbewerking, planttechnieken en principes van      

de snoei 

Mariahof, Mariahofstraat 53, 3960 Bree 

 

 

13 u. – 16 u. 

 
praktijk 

 

Vorm- en onderhoudssnoei 

boomgaardlocatie 

 

za 30 ma ’13 

9 u. – 12 u. 

praktijk Sleunen van fruitbomen 

boomgaardlocatie 

 za 27 apr ’13 

9 u. – 12 u. 

praktijk Enttechnieken 

boomgaardlocatie 

 za 15 juni ’13 

9.30 u. – 11.30 u. 

 

theorie Herkennen van ziektebeelden en hun biologische 

bestrijding 

Mariahof, Mariahofstraat 53, 3960 Bree 

11.30 u. – 13.30 u. praktijk Herkennen van ziektebeelden en hun biologische 

bestrijding 

boomgaardlocatie 

 za 22 juni ’13 

9 u. – 12 u. 

 

praktijk Oculeren en chipbudden 

boomgaardlocatie 

za 24 aug ’13 

9 u. – 12 u. 

praktijk Zomersnoei 

boomgaardlocatie 

za 28 sept ’13 

9 u. – 12 u.     

 

theorie Variëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruit 

Mariahof, Mariahofstraat 53, 3960 Bree 

 

Elk jaar perst de NBS zelf grote hoeveelheden fruit uit haar eigen 

hoogstamboomgaarden waarin noch spuitstoffen noch kunstmest 

worden gebruikt. Het jaar rond beschikken wij zodoende over een 

ruime stock van 100% puur, ongefilterd sap, zonder enige 

toevoeging: 
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Lessenreeks Pajottenland 2013 
‘Hoogstamfruitbomen en klein fruit, aanplanting, kweek, snoei en verzorging’ 

In 2013 richten we ons ook op Vlaams-Brabant met een cursus in het Pajottenland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za 23 feb ’13 

9 u. – 12 u. 

 

theorie Fruitbiologie en de fruitboom  als levend organisme 

zolder pastorie Gaasbeek 

 za 23 ma ’13 

9 u. – 12 u. 

 

theorie Grondbewerking, planttechnieken en principes van     

de snoei 

zolder pastorie Gaasbeek 

13 u. – 16 u. praktijk Planten, vorm- en onderhoudssnoei 

boomgaardlocatie 

 za 13 apr ’13 

9 u. – 12 u. 

 

praktijk Sleunen van fruitbomen 

boomgaardlocatie 

za 27 apr ’13 

9 u. – 12 u. 

praktijk Enttechnieken 

boomgaardlocatie 

za 08 juni ’13 

9.30 u. – 10.30 u. 

theorie Kleinfruit 

zolder pastorie Gaasbeek 

10.30 u. – 11.30 u. theorie Herkennen van ziektebeelden en hun biologische 

bestrijding 

zolder pastorie Gaasbeek 

12 u. – 14 u. praktijk Herkennen van ziektebeelden en hun biologische 

bestrijding 

boomgaardlocatie 

 za 22 juni ’13 

9 u. – 12 u. 

praktijk Snoeiwerkzaamheden en zomerveredeling 

boomgaardlocatie 

za 24 aug ’13 

9 u. – 12 u. 

praktijk Zomersnoei 

boomgaardlocatie 

za 21 sept ’13 

9 u. – 12 u. 

theorie Variëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruit 

zolder pastorie Gaasbeek 

 
Zowel voor de lessenreeks Limburg als Pajottenland 

Na de theorieles ‘Variëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruit’ van 

september volgt een examen dat recht geeft op een door het Ministerie van Land- en 

Tuinbouw geviseerd getuigschrift ‘Vorming en onderhoud van vruchtbomen en 

boomgaarden’ binnen het kader van de naschoolse vorming. Volledige cursus:            

€ 75 voor leden, € 89 voor niet-leden. Deze som kan gestort worden op rekening        

IBAN BE65 4518 5253 9196 [BIC KREDBEBB] van NBS voor België of op reke-

ning A.P.R. 49 93 73 634 bij AMRO Maastricht voor Nederland.  

Voor meer info en inschrijvingen kan u, tijdens de kantooruren ma-do van 8 u. – 16.30 u. 

en vr van  8 u. – 14.30 u., steeds terecht bij het NBS-secretariaat, Leopold III-straat 8, 3724 

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

 

mailto:info@boomgaardenstichting.be
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NBS-plantactie 2012-2013 

Vanaf november (t.e.m. maart) start alweer de plantactie ‘Fruitvariëteiten van weleer’ 

waarbij de NBS volledig tot uw dienst staat om uw aanplantingsproject te helpen 

realiseren. Bij ons kan u terecht voor de aankoop van oude fruitvariëteiten, zowel 

algemene als bijzondere variëteiten. U kan ervoor opteren uw bestelling af te halen bij 

de NBS of het plantgoed professioneel te laten aanplanten door onze zusterorganisatie, 

NBSW vzw (Natuur en Boomgaarden Sociale Werkplaats).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitzonderlijk en eenmalig aanbod haag- en houtwalplanten 

3-jarig plantgoed (+- 1,5 à 2 m)–Ideaal om snel een geloten haag op hoogte te vor-

men. Aanbod en prijzen zolang de voorraad strekt. 

Haagbeuk, Beuk, Meidoorn, Veldesdoorn,   

Kardinaalsmuts, Zwarte Els, Es     

 

€ 2,5/stuk 

EXTRA: speciale laagstambomen voor 

het aanplanten van een fruithaag: snoeren, 

tweetakkers, drie- en viertakkers 

 

 

prijs vanaf 

€ 10 

 

Subsidies hoogstamboomgaarden – ook dit plantseizoen! 

 

 

 

   

 

 

 

De NBS-plantfolder 2012-2013 met een aanbod van meer 

dan 500 authentieke variëteiten wordt u GRATIS toe-

gestuurd op simpele aanvraag via tel. 012 39 11 88 of is 

ook onmiddellijk te raadplegen en downloaden op onze 

website www.boomgaardenstichting.be . Veel plantplezier! 

NBSW 

Voor de uitvoering van werkzaamheden 

van aanplant, snoei, onderhoud … van 

zowel publieke als privé-domeinen, van 

boomgaarden, fruittuinen, hagen, hout-

kanten … en dit aan een sociaal tarief! 

Voor vragen hieromtrent kan u zich 

wenden tot het NBS-secretariaat. 

 

Wie in aanmerking komt, ontvangt vijf jaar lang een onderhoudssubsidie, hetzij € 4 

per nieuw aangeplante boom en € 2 per bestaande boom. De totale subsidieaanvraag 

bedraagt minimaal € 40 per jaar. De aanvraag moet gebeuren via het loket van ALV 

(Agentschap voor Landbouw en Visserij), maar ook hierbij kan de NBS u helpen 

door ons een mandaat te geven om alle formaliteiten in orde te brengen. Op de 

manuele documenten, die u naast de volledige procedure vindt op onze website of 

verkrijgt via het NBS-secretariaat, kan u deze mandaatverlening aanduiden. Bezorg 

ons de documenten terug uiterlijk vóór 24-03-2013. Wij doen vervolgens de rest!!! 

 Dit aanbod vind je ook terug in onze plantfolder. 

http://www.boomgaardenstichting.be/
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NBS-fruit en fruitprodukten (*) 

▪aanbod hoogstamfruit, geteeld zonder spuitstoffen en/of kunstmest   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪aanbod stroop, 100% puur (van fruit afkomstig uit de NBS-hoogstamboomgaarden) 

Er is weer een ruim aanbod appels en peren en dit de hele winter lang. Alle variëteiten 

aan € 1,5/kg (Sterappel en Court-Pendu aan € 2/kg).  

Probeer nu ook onze assortimentsverpakking (12 kg bewaarappels) aan € 15/kistje, 

met minstens 5 à 10 verschillende variëteiten op naam.  

Appels: (herfst) Jan Steen, Gravensteiner, Alkmene, Reine des Reinettes, Sterappel … 

(winter) Ananasreinette, Brabantse/Franse Bellefleur, Berglander, Court-Pendu Rosat, 

Franse Reinette, Ijzerappel, Keiing, Keuleman (rode), Kiliaan, Klumpke, 

Meekersappel, Pomme Henri, Reinette Hernaut, Superman, Winterwijning … 

Peren: (herfst) Conference, Doyenné du Comice, Calebasse Bosc … 

(winter) Comtesse de Paris, Saint Rémy (stoofpeer) … 

 

 

-perenstroop (600 g) [70% peer, 30% appel], aan € 3,50/potje 

-kersenstroop (300 g) [30% kers, 30% appel, 40% peer], aan € 3/potje 

 
(*) zolang de voorraad strekt 

Variëteiten: 


