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2014 is een zeer bijzonder jaar voor de NBS, want dit jaar vieren we ons 30 jaar 

bestaan. Zolang reeds wordt geijverd voor het behoud en het beheer van de 

hoogstamboomgaard in het hele land. Wij hopen u alvast te mogen begroeten 

tijdens een van onze vele activiteiten met dit jaar als toppers zowel de KERS
®
 als 

onze internationale fruittentoonstelling EUROPOM
®
, beiden in de Landcomman-

derij Alden Biesen in Bilzen (Limburg).  

 

Lessenreeks Vlaams-Brabant 2014 – Hageland 

Hoogstambomen en klein fruit, aanplanting,                                                                            

kweek, snoei en verzorging 

 

Deze lessenreeks is praktisch VOLZET. Snel inschrijven is de boodschap! 

De lessen, bestaande uit zowel een theoretisch als een praktijkgedeelte, vinden 

plaats op 22 feb, 22 mrt, 29 mrt, 26 apr, 21 juni, 28 juni, 23 aug en 27 sept. 

Na de laatste les van 27 sept volgt een examen dat recht geeft op een getuigschrift 

‘Vorming en onderhoud van vruchtbomen en boomgaarden’ binnen het kader van de 

naschoolse vorming.  

Praktische informatie 

Prijs volledige cursus: € 99 - Deze som kan gestort worden op de NBS-rekening                             

IBAN BE65 4518 5253 9196 – BIC KREDBEBB.  

→ Laarzen of waterdichte schoenen en aangepaste kledij zijn sterk aanbevolen voor de 

praktijklessen!     

 

 

 

 

 

 

Hoogstamnieuws 2014-1 

•Voor verdere inlichtingen kan u tijdens de kantooruren, ma-do van 8-16.30 u. 

en vrij van 8-14.30 u. steeds terecht op het NBS-secretariaat,                                            

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

•De volledige lessenreeks kan u raadplegen via www.boomgaardenstichting.be  

 

 

 

30 

jaar

r 

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 

 

Aan € 20/jaar kan je lid worden van de Nationale Boomgaardenstichting vzw en geniet 

u korting bij deelname aan onze lessenreeksen. 

 

 

mailto:info@boomgaardenstichting.be
http://www.boomgaardenstichting.be/
http://www.boomgaardenstichting.be/
mailto:info@boomgaardenstichting.be
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NBS-activiteitenagenda 2014 (voor updates zie www.boomgaardenstichting.be ) 

za 8 feb ’14 
 

Wintersnoei (NBS i.s.m. Reg. Landschap Groene Corridor) 

meer info via tel. 02 253 43 04, dhr. Brecht Vermote 

Vlaams-Brabant 

do 13 feb ’14 
 

Snoeien – theorieles (NBS i.s.m. Reg. Landschap Haspengouw en Voeren) 

meer info via tel. 011 24 91 55, mevr. Joke Rymen 

Limburg 

za 15 feb ’14 
14 u. – 17 u. 

Entdag – ‘Maak je eigen boompje.’ (NBS i.s.m. Velt Jabbeke) 

€ 2 voor NBS- (op vertoon van lidkaart) en Velt-leden, € 4 niet-leden 

meer info via  tel. 012 39 11 88, mevr. Katleen Pipeleers 

Stationstraat 57, 8490 Jabbeke  

za 15 feb ’14 

 

Wintersnoei – praktijkles (NBS i.s.m. Reg. Landschap Haspengouw en Voeren) 

meer info via tel. 011 24 91 55, mevr. Joke Rymen 

Limburg 

za 15 feb ’14 
10 u. – 17 u. 

Basiscursus snoei (NBS i.s.m. Vormingplus) 

meer info via info@vormingplusoostbrabant.be 

Vlaams-Brabant 

za 8 mrt ’14 
9.30 u. – 12 u. 

Snoeien – praktijkles (NBS i.s.m. Reg. Landschap Lage kempen) 

meer info via tel. 089 65 56 82, mevr. Marleen Massonnet 

Limburg 

za 8 mrt ’14 

om 14 u. 

 

Vormsnoeien – theorieles (NBS i.s.m. Stad Mechelen) 

deelname: € 5, incl. syllabus 

Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen 

za 8 mrt ’14 
14 u. – 17 u. 

 

Snoeien - praktijkles (NBS i.s.m. Velt-Oostkust en Volkstuin Zeebrugge) 

Buurthuis d’ Oude Statie, Venetiestraat 1, 8380 Zeebrugge 

vr 21 en 

zo 23 mrt ’14 
om 14.30 u. 

 

Snoeien van fruitbomen – praktijkles 
(NBS i.s.m. de Provinciale groendomeinen) 

vooraf inschrijven via 015 45 13 80 

Vrijbroekpark (bezoekerscentrum),                                                           

Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen 

za 29 mrt ’14 
14 u. -17 u. 

Snoeien en leiden van appel(lei)bomen (NBS i.s.m. Velt-Oostkust) 

Knokkestraat 530, 8301 Duinbergen 

za 14 juni ’14 

om 14 u. 
Insecten in de fruittuin (NBS i.s.m. Stad Mechelen) 

deelname: € 5, incl. syllabus 

Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen 

zo 13 juli ’14 
10 u. – 17 u. 

 

11
de

 Euregionale kersenhappening 

Landcommanderij Alden Biesen 

Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen 

 

za 11, zo 12 

en ma 13 okt 

2014 
10 u. – 18 u. 

 

EUROPOM
® 

- internationale fruittentoonstelling 

Landcommanderij Alden Biesen 

Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen 

www.europom.eu  

 

® 

2014 

2014 

http://www.boomgaardenstichting.be/
mailto:info@vormingplusoostbrabant.be
http://www.europom.eu/
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NBS-plantactie oude fruitvariëteiten 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBS-sap  

•appelsap ‘De Sapmobiel
®
’ (3 l bag-in-box) 

-appelsap, aan € 6,5/box  

•soorttypische mengsappen ‘De Sapmobiel
®
’ (bag-in-box) 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

-kriek-peer  3 l box aan € 10/box 

-puur aardbei 5 l box aan € 10/box 

-appel-aardbei 5 l box aan € 10/box 

-appel-peer 3 l box aan € 10/box 

-appel-kriek 3 l box aan € 10/box 

-appel-kers  3 l box aan € 10/box 

Nu onze plantactie in volle gang is, kan u nog steeds plantgoed 

(van zowel algemene als bijzondere variëteiten) bestellen. 

Wij beschikken over een aanbod van meer dan 500 authentieke 

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

fruitliefhebber. Verder over hagen, houtwalplanten, struiken … 

        EXTRA 

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  

De folder bevat tevens een handig bestelformulier dat, naar 

keuze, gemaild, gefaxt of per post verzonden kan worden naar 

het NBS-secretariaat. Alvast veel plantplezier! 

 

Speciale laagstambomen voor het aanplanten 

van een fruithaag: snoeren, twee-, drie- en 

viertakkers vanaf € 10/stuk. 

NBSW vzw (Natuur en Boomgaarden Sociale Werkplaats) 

Zorgt voor de uitvoering van werkzaamheden van aanplant, 

snoei, onderhoud … van zowel publieke als privé-domeinen, van 

boomgaarden, fruittuinen, hagen, houtkanten … en dit aan een 

voordelig tarief! Voor meer info of voor een offerte,                   

tel. 012 39 11 88 of via info@boomgaardenstichting.be  

PROMO 

4 x 3 l box appelsap 

€ 20 i.p.v. € 26 

 

PROMO 

4 x 3 l box appel-kers 

€ 30 i.p.v. € 40 
 

http://www.boomgaardenstichting.be/
mailto:info@boomgaardenstichting.be
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In 2012 startte de NBS een breed bloesemonderzoek bij onze fruitvariëteiten in 

Vlaanderen. Het tijdstip van VOLLE BLOEI kan ons nl. enorm veel leren over 

bestuiving en bestuivingsgroepen van ons fruitkundig erfgoed. Ook dit jaar roepen 

wij massaal onze leden en fruitliefhebbers op om ons zoveel mogelijk het ogenblik van 

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

 

 

 

 

Het deelnameformulier, de volledige beschrijving van de actie en de bloeistadia vindt u 

terug op onze website www.boomgaardenstichting.be of kan u aanvragen bij het NBS-

secretariaat, tel. 012 39 11 88.                                         

U kan het ons terugbezorgen via fax 012 74 74 38 of via nbs@boomgaardenstichting.be                                                                       
 

Gemeentelijke subsidie voor de aanplant van hoogstambomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal van gemeenten geven nog subsidies voor de aanplant van 

hoogstamboomgaarden, waar de gemeenten Borgloon, Kortessem, Wellen en 

Riemst reeds een concrete afspraak gemaakt hebben met de Nationale 

Boomgaardenstichting vzw. Hierbij biedt de NBS de gemeentebesturen een 

subsidiereglement met korte-keten-realisatie aan en worden hoge administratie- en 

controlekosten vermeden. Ook uw gemeentebestuur kan haar inwoners een 

hoogstamsubsidie aanbieden en het landschap met eigen fruitvariëteiten verfraaien, 

kostenbesparend en toch met een mooi 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. 

 

                                                                     

Elke waarneming, hoe klein ook, loont de moeite en wordt door ons evenveel naar 

waarde geschat als een waarneminglijst van vele variëteiten. Wees niet ontgoocheld als 

uw waarnemingen niet onmiddellijk gepubliceerd worden. De verwerking is immers 

gespreid over meerdere jaren waarbij uw waarnemingen op het juiste tijdstip 

gepubliceerd zullen worden. 

 

 

 

 

2014 

2014 

http://www.boomgaardenstichting.be/
mailto:nbs@boomgaardenstichting.be
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Seizoenswerkzaamheden in de boomgaard 

Boomschijf-Boomring 

▪Met het aanleggen van een boomschijf rond de boom (vlak 

na aanplant) bedoelen we het afdekken van de bodem met 

een laag stalmest of compost in een cirkel van ongeveer 1,2 

m rond de stam. Deze maatregel is zeer zinvol, omdat het 

verhindert dat de bodem rond het wortelstelsel te snel uitdroogt 

in het voorjaar en omdat het tijdens het ganse groeiseizoen 

geleidelijk aan humus en voedingsstoffen vrijgeeft aan de 

bodem. Bijgeven van water wordt zo vrijwel overbodig. Het 

toepassen van de boomschijf is zeker geen luxe op natte, zware, 

losse, droge of zandige gronden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vormsnoei 

De eerste jaren na aanplant is het voornaam om ieder voorjaar voor het uitlopen 

van de botten de kroon goed te vormen. Bij de meeste fruitsoorten trachten we om de 

boom te vormen met een centrale harttak die dominant is in de kruin en een vier- tot 

vijftal zwaardere gesteltakken. ‘Snoeien doet groeien’-Zeker wanneer we insnoeien in de 

verlengingen van het vorige groeiseizoen. Om een goede harttak en stevige gesteltakken 

te vormen, snoeien we 1/3 van de verlengingen in, concurrerende vertakkingen langs de 

verlengenis worden verwijderd. Dunner zijhout laten we zitten, want dit kan zich 

makkelijk omvormen tot vruchthout. Zolang de bomen sterk groeien en nog weinig 

productie geven, moeten we voorzichtig zijn met zware snoei-ingrepen. Enkel takken die 

de kruin te dicht maken, te kort boven andere gesteltakken of in een verkeerde richting 

van de kruin groeien, nemen we geheel weg. Bij appel en peer zagen we deze takken zo 

kort mogelijk af; bij steenfruit laten we best een stomp. De vormsnoei bij pitfruit kan in 

principe de ganse winter. Bij steenfruit wachten we best tot bij het uitlopen van de 

botten; de snoeiwonden kunnen zich dan snel helen en de infectiekans van 

Pseudomonasbacteriën en loodglansschimmel is veel lager dan in het najaar of de winter. 

▪Naarmate de kruin zich ontwikkelt groeien ook de wortels 

evenredig mee. De doormeter van de wortelmassa is een 

weerspiegeling van de doormeter van de kruin. Dit noemen we 

de kroonprojectie of kruinrand. Vermits de voedende bestand-

delen voor 90 % worden opgenomen bij de kroonprojectie, 

schuift de te bemesten plaats met de kroon dus steeds verder van 

de stam weg.  

Vanaf ongeveer het vijfde jaar schakelen we over van een 

boomschijf naar een boomring van organisch materiaal op de 

kroonprojectie, met nog een marge van 0,50 m binnen en buiten 

deze rand. 
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NBS-stroopaanbod 

We kozen voor een grote diversiteit van stroop van de variëteiten van onze grootouders. 

Ambachtelijk bereid, zonder de minste toevoeging (geen suiker, geen bewaarmiddelen, 

geen kleurstoffen en geen E-nummers). 

 

 

Bijzondere stroop 

▪Oogstpruimstroop 

▪kersenstroop 

allen aan € 3,5/potje (300 g) 

 

 

Variëteitstroop 

▪Kriekpeerstroop (anno 1935) 

▪Wijnpeerstroop (anno jaren 1930) 

▪10-perenstroop (min 10 versch. variëteiten) 

▪eeuwige Korsoneispeerstroop (anno 1900) 

▪gemengde stroop (appel/peer) 

allen aan € 4,5/potje (600 g) 

 

 

 

         Hoogstamnieuws 2014-1 gratis nieuwsbrief voor 

alle fruitliefhebbers 

verschijnt 3-maandelijks 

in de periode: 

▪januari-maart 

▪april-juni 

▪juli-september 

▪oktober-december 

 

Afzender: NBS-secretariaat, 

Leopold III-straat, 3724 Vliermaal                                                                           

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

P508286, afgiftekantoor Hasselt – EDITIE JANUARI 2014 

 


