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Hoogstamnieuws 2016-1
Voorwoord
De winter nadert stilaan zijn einde... Weldra zullen de eerste lentekriebels ons weer 
doen verlangen naar een actief en groen (voor)jaar. Alvast goed nieuws, want de nieu-
we NBS-activiteitenkalender komt u hierin tegemoet met vele lessen en activiteiten 
waaronder, nu reeds DE blikvanger, onze 13de Euregionale kersenhappening  
‘de KERS® 2016’ op zondag 10 juli in Alden Biesen (Bilzen). 

Ondertussen mogen de planten dan wel nog in rust zijn, de NBS-plantactie is dat 
niet! Tot eind maart zetten wij ons nog ten volle in om uw aanplantproject te helpen 
realiseren. In deze editie roepen we verder iedereen op om direct na het plantseizoen 
opnieuw deel te nemen aan ons, vier jaar geleden gestart, bloesemonderzoek. We 
rollen weer van de ene activiteit in de andere! Neem uw agenda er al maar bij.

Bloesems kijken en vergelijken 2016
Sinds 2012 bezorgen onze leden en fruitliefhebbers ons elk 
jaar hun bloeiwaarnemingen, een ‘schat’ aan info over de 
oude hoogstamrassen (waarvan bestuiving in het verleden 
zelden onderzocht). Ook dit voorjaar doen wij een oproep 
aan u allen om ons zoveel mogelijk het tijdstip van volle bloei, 
F2-stadium, van uw hoogstamfruitvariëteiten te bezorgen. 

In het vollebloei- of F2-stadium is ongeveer 50 % van de bloesems open en vallen de 
eerste kroonblaadjes af bij het aantikken van de takken. 

Elke waarneming, hoe klein ook, is belangrijk en geeft ons een beter beeld van de 
bestuiving bij onze lokale variëteiten. Ieder jaar worden de vaststellingen in ons leden-
blad Pomologia gepubliceerd. Na de extreem late bloei van 2013, de extreem vroege 
van 2014 en de normaal verlopende bloeiperiode van 2015, kijken we nu vol verwach-
ting uit naar de resultaten van 2016 na deze merkwaardige winterperiode.

Op onze website www.boomgaardenstichting.be vindt u de volledige beschrijving van 
de actie, de verschillende bloeistadia en het deelnameformulier, of u kan dit aanvragen 
via het NBS-secretariaat. 
Het formulier kan u terugbezorgen via: post, diederik@boomgaardenstichting.be of 
via fax 012 74 74 38. (Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.)
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Activiteiten 2016
Een overzicht van onze eerstvolgende activiteiten kan u hieronder terugvinden.

za 20 feb ’16
9 u. - 16 u.

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

za 20 feb ’16
14 u. - 17 u.

Enten - Maak je eigen boompje - praktijkles  
(i.s.m. Velt Jabbeke) 
Sportcentrum Hof ter Straeten, 
t.o. Kerk van Varsenare

vr 04 mrt ’16
10 u. - 16.30 u.

Wintersnoei - theorie- en praktijkles (i.s.m. RLNH)
Info en inschr. via tel. 016 61 92 23, dhr. Stefan Smets
regio Vlaams-Brabant

za 05 mrt ’16
10 u. - 16.30 u.

Wintersnoei - theorie en praktijkles (i.s.m. RLNH)
Info en inschr. via tel. 016 61 92 23, dhr. Stefan Smets
regio Vlaams-Brabant

za 05 mrt ’16
9 u. - 16.30 u.

Wintersnoei - theorie- en praktijkles (i.s.m. RLD)
Info en inschr. via tel. 016 40 85 58, mevr. An Devroey
regio Vlaams-Brabant

za 12 mrt ’16
9.30 u. - 12.30 u.

Leivormen - 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           

                      Hovenierskunsten in Palmet en Pauwstaart 
           Prachtig boek dat op onderhoudende manier de                                          
           geschiedenis van het leifruit vertelt. 
           Prijs: € 20 (+PORT € 4,50 (BE) en € 12,60 (rest EU))

za 12 mrt ’16 Snoeien fruitbomen - praktijkles (i.s.m. RLKM)
Info en inschr. via tel. 089 65 56 82, mevr. Marleen Massonet

za 16 apr ’16
9.30 u. - 17.00 u.

Leivormen - theorie- en praktijkles
Knokke 
Info en inschr. via tel. 012 39 11 88, mevr. Katleen Pipeleers

zo 10 juli ’16
10 u. - 17 u. 

de KERS® 2016
Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen (Rijkhoven)
NBS-Euregionale Kersenhappening  
met kersententoonstelling, gidsingen in de oude  
Hertenbergboomgaard, kersenverkoop, info- en adviesstanden, 
verbruiksterrasjes, kinderanimatie ...
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NBS-plantactie 2015-2016
Overweegt u om deze winter nog een eigen (hoogstam)boomgaard aan te leggen, 
aan te vullen of te herstellen, stuur dan nog snel uw aanvraag door naar het 
NBS-secretariaat. Wij staan uw project met raad en daad bij en kunnen terugblikken 
op een jarenlange ervaring met fruitvariëteiten van weleer. Om uw keuze te verrijken 
met regionale eigenheden, putten wij uit een aanbod van meer dan 500 variëteiten 
hoog-, half- en laagstam (indien mogelijk leivorm) appels, peren, pruimen, kersen, 
nectarines, perziken en noten. Voor wie zelf wenst te veredelen voorzien we in onder-
stammen. Profiteer zeker ook van ons bijzonder ‘kleinfruit’ (bessen, druiven …) en 
oplossingen voor de fruittuin.

Met een haag van beuk, haagbeuk, meidoorn … kan u uw boomgaard mooi om-
sluiten. Momenteel is het het goede moment om hagen aan te planten. Maart/april zal 
uw haag dan reeds beginnen uitschieten en snel de gewenst hoogte bereiken.  

Een snoepdoos in de tuin…
Fruit in de tuin staat meestal synoniem voor boomgaard, maar het kan anders… Van 
een kleine tuin, kunnen we ook een leuke fruittuin maken. Met tal van klein- of zacht-
fruitsoorten en zelfs met bessen dragende planten die u niet direct in de fruittuin ver-
wacht, kan u eenvoudig een fruithaag vormen. Op een kleine oppervlakte is een mooie 
en grote variatie mogelijk. Zo kan een fruithaag samengesteld worden met frambo-
zen, bramen (en braamachtigen), 
aalbessen, kruisbessen en ja zelfs 
met kornoelje, druiven, kiwibessen, 
Japanse wijnbessen … Een eenvou-
dige constructie van paal en draad 
kan volstaan om twijgen en struiken 
langs op te leiden. Uw fruittuin wordt 
een streling voor het oog, een ware 
snoepwinkel van verse gezonde 
vruchten. Bovendien een extra moti-
vatie om meer fruit te eten! Al deze 
struiken kan u bij NBS verkrijgen.

Zowel voor uw bestelling met afhaling hier ter plaatse of met aanplant door ons 
maatwerkbedrijf NBSW vzw geven wij bestuivings- en plantadvies (indien gewenst 
met plan). Bestel tijdig via fax 012 74 74 38 of info@boomgaardenstichting.be 

(!) Denk eraan dat de meeste Limburgse gemeenten ook een subsidiereglement voor 
het aanplanten van hoogstamfruitbomen voorzien. Informeer u daarom bij uw ge-
meente.  Voor Riemst, Borgloon, Wellen en Zutendaal kan u rechtstreeks contact 
met NBS opnemen; hier voorzien wij zelf zowel het subsidiecontract als de aanplant. 
Ook in de andere provincies zijn subsidies mogelijk! Contacteer hiervoor best uw 
eigen gemeentedienst. 
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Lessenreeks 2016
De 10-delige lessenreeks die dit jaar door 
zal gaan in Ranst is door het grote succes 
jammer genoeg al volzet.  

Wou u toch nog graag deelenemen?  
Dan hebben we goed nieuws voor u, want 
in 2017 zullen we deze zelfde lessenreeks 
verzorgen in de regio Turnhout-Herentals,  
reserveer dus tijdig uw plaats!

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

Ambachtelijke puur natuurlijke stroop
Gestookt van hoogstamfruit, in de originele koperen ketel, zonder toevoeging van 
suiker, bewaarmiddelen of wat dan ook. Het hiertoe uitgekozen fruit is afkomstig 
uit de NBS-hoogstamboomgaarden, beheerd zonder bestrijdingsmiddelen en zonder 
kunstmest, of wat dan ook.  
We hebben ondertussen een uitgebreid gamma waaruit u kan kiezen:

Bijzondere stroop 
aan € 5/potje (600 g):

• Dubbelflippenstroop
• Wijnpeerstroop
• Korsoneispeerstroop
• Sterappel-Boskoopstroop
• Perenknijpstroop (flesje - 250 ml)

 
aan € 3,50/potje (300 g):

• Oogstpruimstroop

aan € 5/potje (300 g):
• Aardbei-appelstroop

Variëteitstroop aan € 4,50/potje (600 g)
• gemengde stroop (peer/appel)

Kersenstroop aan € 5/potje (300 g)
• Kersen-Oogstappelstroop
• Kersenstroop
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Eerste vormsnoei aan jonge bomen
We stellen vast dat er vaak nog heel wat twijfel bestaat over de eerste vormsnoei 
aan jonge bomen. Rooien wij bomen in onze kwekerijen dan krijgen deze bij 
aanplant meteen een eerste vormsnoei. 
Als een boom wordt verplant, verliest hij nl. altijd een gedeelte van zijn wortels. 
Zonder onze eerste ingreep zullen de resterende wortels de kruin niet van evenveel 
sap kunnen voorzien. Op korte termijn groeit de boom te traag en neigt te snel naar 
vruchtdracht, wat voor half- en hoogstam niet wenselijk is. De eerste jaren dient de 
boom zich vooral te richten op groei en dus de uitbouw van de kroon. Bij de eerste 
vormsnoei bij aanplant wordt 1/2 tot 2/3 van de lengte van de gesteltakken wegge-
snoeid. Hierna laten we de boom ruim anderhalf seizoen met rust alvorens een volgen-
de vormsnoei toe te passen. Bij onze onderhoudscontracten wordt hiermee rekening 
gehouden.

Conclusie: een verplante boom wordt steeds gesnoeid om het evenwicht tussen de 
resterende wortels en de kruin te herstellen.

Lid Pomologia
Denk nog even aan de vernieuwing van het lidmaatschap Pomologia 
voor 2016. Zo’n 1350 leden hebben reeds vernieuwd. Spaar ons tijd en 
kosten door uw lidmaatschap (zo gewenst) voor 2016 zo snel mogelijk  
te voldoen. 
 
Dit kan eenvoudig door overschrijving van een som naar believen, maar 
min. € 20, op rekeningnr. BE65 4518 5253 9196, op naam van NBS.  

P.S. Hoogstamnieuws blijft u ongeacht het lidmaatschap gratis ontvangen. 

Winterrust bij fruitbomen
• Reeds in de zomer begint een fase van vroege rust. De groei van de twijgen wordt 

gestopt door de vorming van knoppen, verdikking van de vruchten, vermindering 
van de wortelgroei ... Dan worden de eindknoppen van de twijgen gevormd.

• Wanneer in de herfst de dagen korten en de temperaturen verlagen, nemen de 
groeiremmingen toe. De knoppen komen in een rustfase, de bladeren vallen af en 
de sapstroom valt stil. Dit is de interne rust, waarbij alle groei stopt. 

• Tenslotte is er de verplichte rust door de winterse omstandigheden. Deze externe 
rust eindigt slechts wanneer de omgeving gunstiger wordt. De invloed van de tem-
peratuur op het einde van de winterrust is dubbel. Een hoeveelheid koude is nodig 
om hormonale omzettingen te doen (d.i. de zgn. ‘koudeslag’). Zodra deze stoffen 
in voldoende hoeveelheid aanwezig zijn, is bij oplopende temperaturen de groei 
explosief . Indien de koudeperiode onvoldoende is, blijft de groei zeer traag. Deze 
koudeslag is ook cruciaal voor enthout en zaden.
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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 FEB 2016

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 2016-1

NBS-sap
We kunnen u nog steeds ons 100 % puur natuurlijk appelsap aanbieden alsook enkele 
variaties van mengsappen. 

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

pouch-up
• kers-appel 3 l aan € 8,50 *G
• Esschingh-Court Pendu 3 l aan € 6,50 *G

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

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


