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NBS-plantactie van oude fruitvariëteiten 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

Uitzonderlijk aanbod van haag- en houtwalplanten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestellen kan nog steeds, zowel van algemene als bijzondere variëteiten. 

Wij beschikken over een aanbod van meer dan 500 authentieke 

variëteiten van zowel groot- als kleinfruit, speciaal geteeld voor de 

fruitliefhebbers. In het bijzonder beschikken we over: 

 

De NBS-plantfolder met ons volledig aanbod 

van zowel hoogstam-, halfstam- als 

struikvormen is GRATIS aan te vragen via 

tel. 012 39 11 88 of te downloaden van de 

NBS-website www.boomgaardenstichting.be . 

Het bestelformulier kan, naar keuze, gemaild, 

gefaxt of per post verzonden worden naar het 

NBS-secretariaat. 

 

 

Speciale laagstambomen voor het aanplanten van een 

fruithaag: snoeren, twee-, drie-, en viertakkers, vanaf € 10/stuk 

 

▪Haagbeuk (Carpinus Betulus) 

▪Meidoorn (Crataegus monogyna) 

▪Veldesdoorn (Acer campestre) 

▪Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus) 

▪Hondsroos (Rosa canina) 

▪Ruwe berk (Betula pendula) 

 

De NBS heeft dit seizoen een mogelijk eenmalig aanbod van 3-jarige 

haag- en houtwalplanten, met een hoogte van 1,50 à 2 meter. Ideaal om 

snel een gesloten haag op hoogte te vormen … U geachte leden en 

lezers geven we als eerste de kans om van dit voordeelaanbod te 

genieten. Meer info of bestellen kan via: 

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

 

 

 

Alles aan een gunstige 

prijs van € 2,5/stuk. 

Opgelet! Zolang de 

voorraad strekt. 

 

+- 2 m 

EXTRA 

http://www.boomgaardenstichting.be/
mailto:info@boomgaardenstichting.be
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Subsidie ALV (Agentschap voor Landbouw en Visserij) 

Ook in 2013 kan u bij ALV nog subsidie aanvragen voor de aanleg en onderhoud 

van hoogstamfruitbomen. Belangrijk (!) hierbij is:                                                                                          

 De aanleg van de boomgaard en de subsidie-aanvraag via het e-loket van ALV 

(www.landbouwvlaanderen.be) dient te gebeuren voor 21 april 2013. 

 Als particulier kan u de NBS een mandaat verlenen om alles voor u GRATIS in orde 

te brengen. Bezorg hiertoe uiterlijk 24 maart 2013 aan het NBS-secretariaat, 

Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal de papieren versie van de subsidie-aanvraag en 

wij doen de rest voor u! (De documenten vindt u op www.boomgaardenstichting.be) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentelijke subsidie voor aanplant hoogstamfruitbomen 

In Zuid-Limburg geven reeds meerdere gemeenten een subsidie voor de aanplant 

van hoogstamfruitbomen in hun gemeente. Een mooi initiatief dat de laatste jaren 

echter onder druk komt te staan door te hoge administratiekosten, besparingsrondes 

enz. De NBS is zich hier ter dege van bewust en wil helpen om toch nog aanplanting 

met gemeentelijke subsidie mogelijk te maken. Hiertoe biedt ze gemeentebesturen 

een subsidiereglement met korte-keten-realisatie aan. 

Beste lezer, ook uw gemeentebestuur kan haar inwoners een hoogstamsubsidie 

aanbieden en het landschap met eigen fruitvariëteiten verfraaien. 

Ook uw gemeente kan dit kostenbesparend doen en dit met hetzelfde eindresultaat. 

De NBS zorgt voor een gemeentelijk subsidiereglement, een subsidie-contract 

eigenaar-planter, promotie, planning, aanplant, de eerste vormsnoei … kortom, een 

ALL-IN-aanbod aan een vaste subsidieprijs. Belangstellend? Neem contact op met 

het NBS-secretariaat via tel. 012 39 11 88, info@boomgaardenstichting.be . Of vraag 

je milieu-ambtenaar even met ons contact te nemen. 

Een uitzonderlijke kans voor gemeentebesturen om kostenbesparend, omzeggens de 

volledige subsidiepot voor aanplant zelf te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

Noteer alvast in je agenda! zo 14 juli ’13, 10 u. – 17 u.,  

10
e
 Euregionale kersenhappening 

Kasteeldomein Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen 

 

 

NBSW vzw zorgt voor aanplant en onderhoud 

Voor aanplant- en onderhoudsprojecten van zowel publieke- als privé-eigendommen, 

van hoogstamboomgaarden, fruittuinen, hagen, houtkanten, graslanden … kan je  

rekenen op onze zusterorganisatie NBSW vzw die garant staat voor een professionele 

uitvoering van uw project en dit aan sociaal tarief. Meer info: contact NBS-

secretariaat, tel. 012 39 11 88, info@boomgaardenstichting.be . 

 

 

http://www.landbouwvlaanderen.be/
http://www.boomgaardenstichting.be/
mailto:info@boomgaardenstichting.be
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NBS-activiteitenagenda  

za 09 feb ’13 

9.30 u. – 16.30 u. 

theorie 

praktijk 

 

 

Basissnoeicursus (NBS i.s.m. RLGC) 

regio Vlaams-Brabant  

contact dhr. Wim Solie, tel. 02 253 43 04 

za 16 feb ’13 

 

 

theorie Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme 

regio Limburg, zie p. 4 

vr 22 feb ’13 

za 23 feb ’13 

10 u. – 16.30 u. 

theorie 

praktijk 

Wintersnoei van fruitbomen (NBS i.s.m. RLNH) 

regio Vlaams-Brabant 

contact dhr. Stefan Smets, tel. 016 61 92 23 

za 23 feb ’13 

 

 

theorie Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme 

Pajottenland, zie p. 5 

za 23 feb ’13 

14 u. – 17 u. 

 

praktijk Snoei van laagstam appel en peer 

Oudebrugseweg 205, 8460 Roksem 

 do 28 feb ’13 

20 u. – 22 u. 

theorie Snoei (NBS i.s.m. stad Bilzen, Natuurpunt en RLH) 

regio Limburg 

contact mevr. Joke Rymen, tel. 011 24 91 55 

za 02 ma ’13 

9 u. – 16 u. 

 Cursus hoogstamboomgaard (NBS i.s.m. RLZH) 

regio Vlaams-Brabant 

contact dhr. Joachim Lambrechts, tel. 016 81 52 77 

za 02 ma ’13 

9.15 u. – 12 u. 

praktijk Snoei (NBS i.s.m. stad Bilzen, Natuurpunt en RLH) 

regio Limburg 

contact mevr. Joke Rymen, tel. 011 24 91 55 

zo 03 ma ’13 

14 u. – 17 u. 

praktijk Snoeidemonstratie (NBS i.s.m. Volkstuin Zeebrugge) 

d’ Oude Statie, Venetiëstraat 1, 8380 Zeebrugge 

zo 03 ma ’13 

9 u. – 12 u. 

 

praktijk Snoeien van kleinfruit 

Oudebrugseweg 205, 8460 Roksem 

za 09 ma ’13 

om 9.30 u. 

praktijk Omenten van fruitbomen zie p.5 

regio Limburg 

contact mevr. Katleen Pipeleers, tel. 012 39 11 88 

vr 15 en 

zo 17 ma ’13 

om 14.30 u. 

praktijk Snoeien van rozen (i.s.m. de Provinciale groendomeinen) 

Vrijbroekpark, Hombeeksesteenweg 264,             

2800 Mechelen (! vooraf inschrijven via 015 45 13 80) 

 

 
za 16 ma ’13 theorie 

praktijk 

 

Grondbewerking, planttechnieken en principes 

van de snoei 

regio Limburg, zie p. 4 

 

 

De NBS-activiteitenagenda wordt regelmatig vernieuwd met de laatste nieuwe 

activiteiten en/of wijzigingen. Daarom raden wij aan van regelmatig ook eens een 

kijkje te nemen op de NBS-website www.boomgaardenstichting.be .  

http://www.boomgaardenstichting.be/
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Lessenreeks Limburg 

Hoogstamfruitbomen en klein fruit, aanplanting, kweek, snoei en verzorging 

za 16 feb ’13 

9 u. – 12 u. 

 

theorie Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme 

Mariahof, Mariahofstraat 53, 3960 Bree 

za 16 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 april ’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, oogsten en bewaren van fruit 

Mariahof, Mariahofstraat 53, 3960 Bree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

vrij van 8-14.30 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 .  

  

 

 

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

Hoogstamfruitbomen en klein fruit, aanplanting, kweek, snoei en verzorging  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NBS-zomertoer 2013 (vanaf 25 deelnemers – vanaf 30 deelnemers € 25 korting) 

Dit jaar zetten we opnieuw koers richting Engeland voor een mix van 

fruitgerelateerde bezoeken, tuinen, parken en locaties die een maatschappelijke 

ontwikkeling inkleuren. Deze zomertoer omvat 8 dagen, van zo 18-08-2013 tot en 

met zo 25-08-2013. Vervoer, boot en bus, alle toegangsprijzen, gidsbeurten, viermaal 

lunch, reisbrochure, bijstands-, bagage-, en annulatieverzekering, hotel in halfpension 

(op basis van een tweepersoonskamer) geboekt via reisbureau De Alk aan € 845 per persoon 

(eenpersoonstoeslag € 155). Opstapplaatsen zijn er in Alken, Antwerpen en Gentbrugge. 

Inschrijving door overschrijving op NBS-rekening BE65 4518 5253 9196, BIC 

KREDBEBB van een voorschot van € 345, uiterlijk 31 maart 2013. Meer info: 

NBS-secretariaat, tel. 012 39 11 88, info@boomgaardenstichting.be . 

 

 

Omenten 

Conform onze gewestelijke doelstellingen organiseert de NBS jaarlijks educatieve lessen 

en cursussen in geheel Vlaanderen. Hierbij worden ieder jaar bepaalde provincies in het 

licht gesteld. In 2013 richten wij onze aandacht op Vlaams-Brabant en organiseren wij, 

i.s.m. het Regionaal Landschap P&Z, een volledige cursus in het Pajottenland. 

Deze cursus bestaat zowel uit theoretische als praktijklessen en zal doorgaan op:         

za 23 feb ’13, za 23 ma ’13, za 13 april ’13, za 27 april ’13, za 08 juni ’13,                  

za 22 juni ’13, za 24 aug ’13, za 21 sept ’13. 

 

 

 

 

Voor meer info neemt u best contact op met het NBS-secretariaat, 

tel. 012 39 11 88, info@boomgaardenstichting.be . 

       

t 
Het omenten van fruitbomen is waarschijnlijk zo oud als de kennis van het enten zelf. 

Indien u een andere variëteit wil, heeft u de keuze, een nieuwe boom te planten en 10 

jaar wachten op een nieuwe boom of … een bestaande boom omenten met de door u 

gewenste variëteit en reeds na 2 à 3 jaar oogsten van de nieuwe soort. Omenten is dus 

een gewaardeerde methode om van variëteit te veranderen, bv. wanneer: 

  ▪Een aangeplante variëteit foutief werd geleverd. 

  ▪De bestaande soort geen voldoening meer geeft. 

Via omenten kan ook een geschikte bestuiver voor de bestaande 

variëteit in de boom zelf geënt worden. 

Hoewel omenten niet afwijkt van het gewone enten, zijn er bij 

het omenten toch een aantal belangrijke factoren die een rol spelen. 

Mede daarom organiseert de NBS op za 09 ma ’13 zie p. 3 een les omenten die u laat 

kennismaken met de techniek, zijn toepassingen en de factoren waarmee u zeker 

rekening mee moet houden, zoals de hardheid van het hout, verenigbaarheid … 

 

 

mailto:info@boomgaardenstichting.be
mailto:info@boomgaardenstichting.be


 
6 

 Hoogstamnieuws 2013-1 

gratis nieuwsbrief voor alle fruitliefhebbers 

verschijnt driemaandelijks in de periode: 

januari-maart 

april-juni 

juli-september 

oktober-december 

 

editie januari 2013 

Afzender: 

NBS-secretariaat, 

Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal 

 

V.U.: 

Dhr. Ludo Royen 

Boschelstraat 21, 3724 Vliermaal 

 

België-Belgique 

P.B.-B.P. 

3500 Hasselt 

BC 10293 

 

P508286 

afgiftekantoor 

Hasselt 

 

NBS-fruitproducten 

▪aanbod puur natuurlijke stroop (van fruit afkomstig uit de NBS-hoogstamboomgaarden)  

                                               

  

 
 

▪aanbod sap (100 % puur, ongefilterd sap, zonder enige toevoeging) 

    Enkel van min 10 hoogstamfruitbomen uit de eigen NBS-gebieden. 

 

 

-perenstroop (600 g) [70 % peer, 30 % appel], aan € 4,50/potje 

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

Ook in 2012 liet de NBS grote hoeveelheden fruit uit haar eigen hoogstamboom-

gaarden persen; in deze boomgaarden worden noch spuitstoffen, noch kunstmest 

gebruikt. Zo beschikken wij het jaar rond over een ruime stock sap. 

Keuze uit: 

-bag-in-box appelsap ‘De Sapmobiel’ (5 l), aan € 10 

-bag-in-box appelsap ‘De Sapmobiel’ (3 l), aan € 6,50 

-fles ongefilterd appelsap (1 l), aan € 2/fles 

 

Verder kunnen wij u ook nog varianten aanbieden zoals: 

-bag-in-box appel-aardbeisap ‘De Sapmobiel’ (5 l), aan € 10 

-bag-in-box kweepeersap ‘De Sapmobiel’ (5 l), aan € 10 

-bag-in-box appel-kerssap ‘De Sapmobiel’ (3 l), aan € 10 

 

U ontvangt Hoogstamnieuws nog niet? Geef ons even een seintje via tel. 012 39 11 88 of info@boomgaardenstichting.be en u 

vindt de volgende editie alvast GRATIS in uw inbox. 

4 x 3 liter 

NBS-appelsap 

aan € 20 i.p.v. € 26 

 

mailto:info@boomgaardenstichting.be

