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 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 

 

Zo 14 juli organiseert de NBS haar 10
e
 Eurregionale kersenhappening   de 

KERS® in de landcommanderij Alden Biesen in Bilzen. Kom en geniet! 

De NBS-Bloesemactie 2013 is weer uit de startblokken.                           

Ook dit jaar doen we opnieuw massaal een oproep aan onze leden en 

fruitliefhebbers om ons zoveel mogelijk het stadium van volle bloei 

van hun appel-, peer-, pruim- en kersenvariëteiten te bezorgen.          

Dit stadium van volle bloei kenmerkt zich doordat ongeveer 50 % van alle 

bloesems op de boom open staan en de eerste kroonblaadjes zullen vallen 

bij het aantikken van de tak. Nadien zullen wij de toegezonden data 

verwerken en publiceren zodat alle geïnteresseerden hiervan gebruik 

kunnen maken.  Een handig invuldocument hiertoe alsook een volledige 

beschrijving van de actie en de bloeistadia vindt u op onze website 

www.boomgaardenstichting.be . U kan ons het document bezorgen via fax 

012 74 74 38 of via nbs@boomgaardenstichting.be  

 

Bloesemactie 2013 

De bloesems zijn in aantocht! 
Grootschalig bloei- en bloesemonderzoek bij onze oude en 

lokale hoogstamvariëteiten van appel, peer, pruim en kers 

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


NBS-activiteitenagenda 

zo 5 mei ’13 – 10 u.-12 u. 

Bloesemwandeling 

za 4 & zo 5 mei ’13 - 10 u.-17 u. 

NBS-infostand (NBS i.sm. provincie Antwerpen) 

’s Gravenwezelsteenweg 59, 2110 Wijnegem 
 
 
 

za 8 juni ’13 - 9 u.-12 u. 

Zomersnoei (NBS i.s.m. Regionaal Landschap Lage Kempen)  
praktijkles 
meer info: tel. 011 78 52 59, dhr. Peter Roosen 
 
 

za 8 juni ’13 - om 14 u. 

Herkennen van ziekten in de fruittuin (NBS i.s.m. Stad Mechelen)  

theorie- en praktijkles – deelname: € 5 incl. syllabus 
Domein Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen 
 
 
 

zo 30 juni ’13 - 10 u.-12 u. 

(Kersen)boomgaardbezoek (NBS i.s.m. de Zoete Polder) 

Hazegrasstraat 85, 8300 Knokke-Heist  

zo 14 juli ’13 - 10 u.-17 u.  
Landcommanderij Alden Biesen 
Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen 
 

zo 11 aug ’13 – 14 u.-17 u. 

Pruimenproefdag (NBS i.s.m. gemeente Beveren) 

Hof ter Saksen, Haasdonkbaan 101, 9120 Beveren 

zo 25 aug ’13 – 10 u.-18 u. 

Pruimenproefstand (NBS i.s.m. Stichting Levend Erfgoed (SLE)) 

Provinciaal domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke 

 

 

 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 of op de NBS-facebookpagina 

http://www.facebook.com/Nat.Boomgaardenstichting                                                                                                                               

 

 

Keizelboomgaard 

Diepenbeek 

 

Keizelstraat thv huisnr. 40, 

3590 Diepenbeek 

 
info: NBS-secretariaat, 

Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal 

tel. 012 39 11 88  

http://www.boomgaardenstichting.be/
http://www.facebook.com/Nat.Boomgaardenstichting


NBS-pruimendagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBSW-sapmobiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar, in de oogstperiode, zal onze sapmobiel niet meer enkel 

dorpen in Limburg bezoeken, maar in gans Vlaanderen (onder 

bepaalde voorwaarden) actief zijn. 

‘de Sapmobiel®’ is een fruitpersmachine gemonteerd op een grote 

aanhangwagen. Het sap wordt gepasteuriseerd en vacuüm verpakt in 

drinkboxen van 3 of 5 l, volgens het zogenaamde bag-in-box-systeem. Zo 

verpakt blijft uw sap, ongeopend, minstens 2 jaar houdbaar en eenmaal 

geopend zelfs nog 2 maand houdbaar; dit is een voordeel dat enkel het 

bag-in-box systeem kan bieden. 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). 

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 onze website www.boomgaardenstichting.be in de gaten, want 

daar houden we u op de hoogte van regelmatige wijzigingen van onze 

perskalender. 

 

2013 brengt ons twee pruimendagen waarop wij u van harte welkom 

heten. Een ideale gelegenheid om kennis te maken met ons regionaal 

en nationaal aanbod van pruimen. 

zo 11 aug ’13 – 14u.-17 u. Pruimenproefdag (NBS i.s.m. gemeente Beveren) 

Hof ter Saksen, Haasdonkbaan 101, 9120 Beveren 

 

zo 25 aug ’13 – 10 u.-18 u. Pruimenproefstand (NBS i.s.m. SLE) 

Provinciaal domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke 

 

Van gele tot rode en blauwzwarte pruimen, waaronder Dubbele Altesse, 

Mirabellen, Early Rivers Prolific, de Reines Claudes, Sultan … Al sinds de 

oudheid zijn pruimen zeer geliefd onder fruitliefhebbers, mede door hun 

brede inzet in culinaire toepassingen en hun grote voedingswaarde en 

geneeskrachtige eigenschappen.  

De veelzijdigheid van zijn vruchten, tesamen met het weinige onderhoud dat 

de pruimenboom vereist, maakt hem een onmisbare factor in een 

gevarieerde hoogstamboomgaard. 

  

 

http://www.boomgaardenstichting.be/


NBS-kersen-en pruimenaanbod 
Aanbod van kersen 

Tijdens het kersenseizoen hebben we u weer een gevarieerd aanbod van 

kersenvariëteiten uit de 6 ha grote kersenboomgaard van Alden Biesen en 

onze eigen hoogstamboomgaarden te bieden: o.a. donkere kersen: 

Schneiders Späte Knorpelkirsche, Bigarreau Noir …, bonte kersen: 

Wimmertingse, Bigarreau Napoléon … alsook zure kersen: Noordkriek, 

Kelleris … Vooraf bestellen is wel noodzakelijk, want kersen moeten snel na 

het plukken verhandeld worden (best nog de dag zelf). 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbod van pruimen 

Tevens is er vanaf begin augustus een ruim aanbod van pruimenvariëteiten, 

zoals: Reine Claude d’Oullins, Reine Claude d’ Althan (Conducta), Mirabellen, 

enkele en dubbele Altesse, Monarch, Sultan, Monsieur Jaune, Mirobolaan, 

Reine Claude Crottée … Ook hier is voorafbestellen zeker aan te raden. 

 

 

 

 

Bestelformulier aankoop 

Naam: ………………………………………………………………………… 
Adres: ………………………………………………………Gemeente: …………………………….. 
Telefoonnr.: ………………………………………………………………. 
Bestelt: ………. kg kersen, ………. kg pruimen en stort vandaag € ………. op 
rekening IBAN BE65 4518 5253 9196, BIC KREDBEBB op naam van NBS vzw 
 

 

Bestellen kan door middel van onderstaand formulier in te vullen, het ons 

te bezorgen en het verschuldigde bedrag op onze rekening te storten. U 

kan ons het formulier ook mailen via info@boomgaardenstichting.be of 

faxen via 012 74 74 38. 

Vermeld duidelijk wanneer u uw bestelling afhaalt: 

 Kersen en/of pruimen op het NBS-secretariaat in Vliermaal, 

op …………………… om …………… u. 

 Kersen in Alden Biesen (ten laatste om 15 u.) op onze kersenhappening  

‘de KERS’ op 14 juli 2013 

 

Kersen: € 4/kg Pruimen: € 1/kg 

of € 2/kg 
(Reine Claude Crottée, Conducta) 

mailto:info@boomgaardenstichting.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hoogstamnieuws 2013-2 

gratis nieuwsbrief voor alle fruitliefhebbers 

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.: 

Dhr. Ludo Royen, 

Boschelstraat 21, 3724 VLiermaal 

 

NBS-fruitproducten 
Vervaardigd van fruit afkomstig uit de NBS-hoogstamboomgaarden, waarin noch spuitstoffen, 

noch kunstmest worden gebruikt. 

▪aanbod puur natuurlijke stroop (zonder enige toevoeging) 

 

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

 

 

 

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

-kersenstroop (300 g), aan € 3/potje 

 

 
Van min 10 hoogstamfruitbomen uit de eigen NBS-gebieden. 

Ook in 2012 liet de NBS door ‘de Sapmobiel’ grote hoeveelheden fruit uit haar 

eigen hoogstamboomgaarden persen. Zo beschikken wij een 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 € 6,5 

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

of varianten zoals: 

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

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

 

 


