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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

Hoogstamnieuws 2015-4
Voorwoord
Op zo 11 okt ll. streek onze Nationale fruittentoonstelling neer bij Hoeve Hangerijn, 
provincie West-Vlaanderen. Het was alweer een tijdje geleden dat onze West-Vlaamse 
vrienden kennis konden maken met doel en werking van de Boomgaardenstichting. 
Meer dan 500 appel- en peervariëteiten werden voorgesteld waarbij de Esschingh, 
een tot de 15de eeuw teruggaande variëteit, tot lokale appelvariëteit van het jaar werd 
gekozen. En of het succes had! Bijgaand enkele sfeerbeelden.  

Nu de Sapmobiel® zijn succesvol persseizoen heeft beëindigd, richten we ons volledig 
op de nieuwe plantperiode die tot eind maart 2016 zal lopen.

Plantactie 2015-2016 – Wij realiseren uw aanplantproject.
U droomt van een eigen (hoogstam-)boomgaard of u wil enkele fruitbomen aan- of 
bijplanten?-Dan bent u bij ons aan het goede adres! De NBS is gespecialiseerd in de 
fruitvariëteiten van weleer en kan zo haar aanbod van appels, peren, kersen, pruimen, 
nectarines en noten (hoog-, half- en laagstam) afstemmen op de eertijds algemeen 
voorkomende variëteiten in uw regio. Tevens voorzien wij in diverse struiken klein-
fruit (bessen, druiven …), leivormen, onderstammen en ook haag- en houtwalplanten 
om uw boomgaard of fruittuin mooi te omsluiten.  

Bij een afname van plantgoed geven wij plantadvies, indien gewenst gratis een plant-
schema en controleren wij de onderlinge bestuiving van de gekozen variëteiten.  
Geef tijdig uw bestelling door!

Bij onze zusterorganisatie NBSW (maatwerkbedrijf Natuur en Boomgaarden Sociale 
Werkplaats) kan u tevens terecht om aan een gunstig tarief aanplant of snoei te laten 
uitvoeren. 

De NBS-plantfolder kan eenvoudig geraadpleegd en/of gedownload worden via 
www.boomgaardenstichting.be  Indien u niet over internet beschikt kunnen wij u  

deze op aanvraag ook toezenden. Meer info: tel. 012 39 11 88 
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Vergeet de gemeentelijke subsidie voor aanplant van hoogstam niet.
De gemeenten Riemst, Borgloon, Wellen en Zutendaal hebben een concrete af-
spraak met de Nationale Boomgaardenstichting; wij zorgen voor een subsidie-contract 
eigenaar-planter, de aanplant en de eerste vormsnoei. Voor aanplantingen kan hier dus 
rechtstreeks contact met het NBS-secretariaat worden opgenomen. 

Daarenboven hebben de meeste andere Limburgse gemeenten een subsidiereglement 
voorzien. Belangrijk is dat u zich hiervoor rechtstreeks tot de betrokken gemeente 
moet richten. Ook in de andere provincies zijn in de meeste gemeenten nog subsidies 
mogelijk. Bevraag u bij uw gemeentelijke diensten.

Uiteraard kan u hier ook een beroep doen op 
ons uitgebreid aanbod plantgoed, adviesverle-
ning en de mogelijkheid van aanplanting door 
NBSW (zie p. 1).   

Afhankelijk van de betrokken gemeente kan 
een subsidie, van min. 60 % van onze volle-
dige aanplantprijs, worden bekomen. Hetzij 
bij de aanplanting van een hoogstam appel, 
peer, pruim of kers (met één steunpaal en één 
bindband).

Activiteiten 2015-2016
Een overzicht van onze eerstvolgende activiteiten kan u hieronder terugvinden.

za 05 dec ’15
9 u. - 16 u.

Wintersnoei - theorie- en praktijkles (i.s.m. RLGC)
inschr. via tel. 02 253 43 04, dhr. Brecht Vermote
regio Vlaams-Brabant

za 30 jan ’16
14 u.

Entbeurs
Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen

za 20 feb ’16 Vormsnoei - theorie- en praktijkles (i.s.m. RLZH)
inschr. via tel. 016 81 91 63, dhr. Joachim Lambrechts
regio Vlaams-Brabant

za 05 mrt ’16 Wintersnoei – theorie- en praktijkles (i.s.m. RLD)
inschr. via tel. 016 40 85 58, mevr. An Devroey
regio Vlaams-Brabant

za 12 mrt ’16
9.30 u. - 12.30 u.

Wintersnoei - praktijkles  
Dhr. Andre Meyermans, deskundige van de tuinbouwschool in 
Leuven, zal u de knepen van het vak aanleren.
prijs: € 7 voor NBS- en Velt-leden, € 9 voor niet-leden
inschr. via tel. 012 39 11 88, mevr. Katleen Pipeleers
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Lessenreeks 2016
Hoogstamfruitbomen en klein fruit, aanplanting, kweek, snoei en verzorging

27 febr. 2016 “Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme” (theorieles)
9 u. - 12 u. kasteel Vrieselhof, Schildesteenweg 99, 2520 Ranst
 
12 maart 2016 “Grondbewerking, planttechnieken en principes van de snoei”
9 u. - 12 u. (theorieles) kasteel Vrieselhof, Schildesteenweg 99, 2520 Ranst
  “Vorm- en onderhoudssnoei” (praktijkles)
13 u. - 16 u. (op locatie) 
         

19 maart 2016 “Sleunen van fruitbomen” (praktijkles)
9 u. - 12 u. (op locatie)

23 april 2016 “Enttechnieken” (praktijkles)
9 u. - 12 u. (op locatie)

21 mei 2016 “Kleinfruit” (theorieles)
9.30 u. - 10.30 u. kasteel Vrieselhof, Schildesteenweg 99, 2520 Ranst.
  “Herkennen van ziektebeelden en hun biologische bestrijding”  
10.30 u. - 11.30 u. (theorieles) kasteel Vrieselhof, Schildesteenweg 99, 2520 Ranst.
11.30 u. - 13.30 u. (praktijkles) op locatie
  

25 juni 2016     “Oculeren en chipbudden” (praktijkles) 
9 u. - 12 u. (op locatie)

20 aug. 2016     “Zomersnoei” (praktijkles) 
9 u. - 12 u. (op locatie)                        
 

24 sept. 2016 “Variëteitenkeuze en oogsten en bewaren van fruit” (theorieles)
9 u. - 12 u. kasteel Vrieselhof, Schildesteenweg 99, 2520 Ranst  
  (met mogelijkheid tot proeven)

Na de les van 24 september volgt een examen dat recht geeft op een getuigschrift 
“Vorming en onderhoud van vruchtbomen en boomgaarden”.

Praktische informatie
Volledige cursus: € 85 voor leden en € 99 voor niet-leden. 
Deze som kan gestort worden op rekening BE65 4518 5253 9196 van NBS. 

Voor verdere info en inschrijvingen kan u tijdens de kantooruren  
(ma-do: 8 u. - 16.30 u. & vrij: 8 u. - 14.30 u.) terecht op het NBS-secretariaat:  
Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal   
Tel. +32 (0)12 39 11 88 - fax +32 (0)12 74 74 38  
e-mail: info@boomgaardenstichting.be
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Variëteitstroop aan € 4,50/potje
• gemengde stroop (peer/appel)

Kersenstroop aan € 5
• Kersen-Oogstappelstroop (300 g)
• Kersenknijpstroop (flesje - 250 ml)

NBS-bewaarfruit seizoen 2015
Voor deze winter kunnen we u bewaarappels (voor dessert of verwerking) aanbieden, 
afkomstig uit onze hoogstamboomgaarden, o.a.: Keuleman, Schone van Boskoop, 
Bleinheim Orange, Snelappel, Grijze Winterreinette … Aangevuld met de Krijgspeer 
als stoofpeer. U aangeboden aan € 1/kg.

TIP! – Ideaal als cadeau bij de eindejaarsfeesten is een assortimentskistje van 10 kg 
bewaarfruit… Verras een kennis, goede vriend(in) of familielid met 5 tot 10 verschil-
lende bewaarappels en/of stoofpeer. Aan € 10/kistje. 
 
Geschenkkorf
Op aanvraag kan u ook een geschenkkorf  
bekomen, fruit aangevuld met andere  
NBS-fruitproducten naar keuze. De prijs  
van de korf kan u zelf bepalen afhankelijk 
van de gekozen samenstelling.
(voor meer info: 012 39 11 88)

Ambachtelijke puur natuurlijke stroop
Stroop is doorheen de jaren uitgegroeid tot een ware delicatesse. Gestookt van 
hoogstamfruit, in de originele koperen ketel, zonder toevoeging van suiker, bewaar-
middelen of wat dan ook. Het hiertoe uitgekozen fruit is afkomstig uit de NBS-hoog-
stamboomgaarden, beheerd zonder bestrijdingsmiddelen en zonder kunstmest, of wat 
dan ook. U kan kiezen uit breed uiteenlopende smaken:

Bijzondere stroop 
aan € 5/potje (600 g):
• Dubbelflippenstroop
• Wijnpeerstroop
• Korsoneispeerstroop
• Perenknijpstroop (flesje - 250 ml)
 
aan € 3,50/potje (300 g):
• Oogstpruimstroop
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Boekennieuws Hoogstamfruitbomen in Limburg 
deel I: PEREN
Een lang gekoesterde droom werd werkelijkheid. Een overzicht van de in  
Limburg eertijds voorkomende hoogstamfruitvariëteiten is een stapje dichterbij. 

Een werk realiseren zoals voorheen 
voor de provincie West-Vlaanderen en 
Antwerpen werd gedaan, dat zowel de 
variëteiten van appel, peer, pruim, kers 
… typisch voor de provincie bevat, 
was voor Limburg niet mogelijk. Het 
grote aantal variëteiten in deze grootste 
fruitregio van het land was hiervoor de remmende factor. We hebben gekozen voor 
een 3-tal deeluitgaven, waarvan deel I, PEREN in Limburg, werd gerealiseerd, netjes 
ingebonden en gedrukt op mat satijn papier. 

Het werd een 172 p. tellende uitgave in volkleurendruk met 84 vruchtbeschrijvingen, 
de geschiedenis en een volledige leidraad voor aanplant, onderhoud, ziekten … Een 
verzamelitem in wording, gezien er ook nog een deel II en deel III zullen volgen. 

Wij bieden u dit werk aan € 20 voor leden en € 25 voor niet-leden + verzendkosten   
€ 6,50 (binnen België) en € 16,40 (naar Nederland). 

Te bestellen door het volledige bedrag (+verzendkost) over te schrijven op rekening-
nummer BE65 4518 5253 9196 op naam van NBS vzw met vermelding “perenrassen”. 
Wij zorgen dan dat dit boek bij u thuis wordt afgeleverd.

Van wanneer tot wanneer kan ik planten?
Planten kan u in principe op vorstvrije dagen vanaf het vallen van het blad tot aan het 
opnieuw uitlopen van de boom. De ideale planttijd is echter november tot maart. Voor 
de winter kan de boom nog licht inwortelen (aanslaan). Planten in het voorjaar vraagt 
wat voorbereiding wegens potentiële droogteperiodes na de aanplant. De bomen 
komen dan snel in blad, terwijl de wortels nog onvoldoende contact maken met de 
omringende bodemdeeltjes. Vanaf begin maart is het geraadzaam de wortels, voor de 
planting, in een aarde/waterpap onder te dompelen en dan te planten. De wortels zijn 
dan goed omsloten alsof de boom een maand vroeger zou geplant zijn. 

Tip:
Plant in ieder geval zo snel mogelijk na levering. Lukt dit niet, dan zit er slechts één 
zaak op; de bomen tijdelijk inkuilen. Inkuilen betekent dat u de wortels in een sleuf of 
ondiepe kuil zet en met aarde afdekt. Op die manier zijn de bomen beschermd tegen 
uitdroging en eventuele vrieskoude.
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Afzender NBS-secretariaat,
Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal

V.U.: dhr. Ludo Royen, Boschelstraat 21, 3724 Vliermaal
P508286, afgiftekantoor Hasselt - EDITIE NOV 2015

GRATIS infoblad
voor alle fruitliefhebbers
verschijnt 3-maandelijks

            U ontvangt Hoogstamnieuws nog niet? Geef ons een seintje via info@boomgaardenstichting.be
            en ontvang voortaan gratis ons driemaandelijks é-magazine.

Hoogstamnieuws 2015-4

NBS-sap
Het persseizoen is afgerond en de Sapmobiel heeft uitstekend werk geleverd. We kun-
nen u 100% natuurlijk appelsap alsook verschillende variaties/mengsappen aanbieden.

bag-in-box
• appelsap 3l aan € 6,50
• appelsap 5l aan € 10
• kweepeer-appel 3l aan € 7,50 *G
• kers-appel 3l aan € 8,50 *G

pouch-up
• appelsap 3l aan € 6,50 

Essching & Court Pendu
• appel-kers 3l aan € 8,50 *G

flesjes
• 1 x BIO-appelsap 20cl aan € 1 *G
• 12 x BIO-appelsap 20 cl aan € 10 *G

*G: gehomogeniseerd: Enkele sapvarianten kunnen wij u ook aanbieden in  
gecentrifugeerde toestand (d.w.z. zonder bezinksel), zgn. gehomogeniseerd.

Pouch-up


