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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 2016-3

Voorwoord
Het najaar komt eraan… een periode waarin de natuur tot stilstand komt, maar 
niet NBS. Onze agenda wordt weer rijkelijk gevuld met activiteiten die gans de winter 
voor elk wat wils bieden. Toppers zijn ondermeer vanaf midden september de start 
van ‘de Sapmobiel®’, die op verschillende plaatsen in Vlaanderen halt houdt om uw 
appels te persen (zie p. 5), in november onze nationale fruittentoonstelling in kasteel 
Tivoli in Mechelen en de aanvang van onze plantactie 2016-2017. Hiernaast organi-
seren we ook vele educatieve evenementen en lessen m.b.t. hoogstamfruitbomen en 
klein fruit (zie p. 3). Wij kijken er naar uit om samen met u het najaar kleur te geven. 
Tot gauw!

NBS-plantseizoen 2016-2017... volop in voorbereiding
Wij bieden een groot gamma fruitsoorten en -variëteiten aan. In onze kwekerijen 
vermeerderen we, in hoog- en halfstam, de traditionele fruitvariëteiten, maar ook de 
lokale en zeldzame soorten die u niet meer vindt in het commerciële circuit.  
Het volledige aanbod, zijnde onze plantfolder, kan u raadplegen en downloaden via 
www.boomgaardenstichting.be onder de rubriek ‘plantactie’. Ook tuinliefhebbers 
kunnen bij ons terecht, want tot ons assortiment behoren ook struiken van appel, peer, 
kers en pruim op zwakker groeiende onderstammen, alsmede van speciale fruitsoor-
ten en kleinfruit. Wij staan u met raad en daad bij om uw aanplantingsproject mee te 
helpen realiseren (soortenadvies, boomgaardplan, …).

• U kan ervoor kiezen om het plantgoed bij ons 
ter plaatse af te halen.

• Of u kan ervoor kiezen om het professioneel 
te laten aanplanten door onze zusterorganisa-
tie NBSW (Natuur en Boomgaarden Sociale 
Werkplaats).

Voor meer info en bestellingen kan u contact opnemen 
met het NBS-secretariaat via tel. 012 39 11 88 
of info@boomgaardenstichting.be 
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NBS-stroop
Ambachtelijk gestookte stroop, zonder enige toevoeging, van fruit uit de eigen 
NBS-hoogstamboomgaarden op natuurlijke wijze geteeld. De vele diverse fruit-
variëteiten maken talrijke stroopvarianten mogelijk, elk met hun eigen typische smaak. 

PEER - APPEL
Korsoneispeerstroop (= puur peer), à € 5/potje (600 g)
Wijnpeerstroop, à € 5/potje (600 g)
Dubbel Flippenstroop, à € 5/potje (600 g)
Gemengde perenstroop, à € 5/potje (600 g)
Sterappel-Boskoopstroop, à € 5/potje (600 g)

PRUIM - AARDBEI - KERS
Oogstpruimstroop, à € 4/potje (400 g)
Pruimenstroop, à € 3,50/potje (300 g)
Appel-aardbeistroop, à € 5/potje (300 g)
Kersenstroop, à € 5/potje (300 g)
Kers-Oogstappelstroop, à € 5/potje (300 g) 

• Een eetlepel stroop is een ideaal en gezond alternatief voor suiker in de  
bereiding van stoofvleessaus.

• Meng eens een theelepel stroop onder platte kaas: een overheerlijk dessert!

EUROPOM® 2016 - internationale fruithappening - Luxemburg
Vindt dit jaar plaats in het Groot-Hertogdom Luxemburg, van 23 t.e.m. 25 september. 
Meer bepaald in Luxemburg stad, binnen het kader en ter gelegenheid van ‘Ecofoor’ 
op de Luxexpo (www.luxexpo.lu). info: www.europom.eu

vr: 14 u. tot 19 u. - za: 10 u. tot 19 u. - zo: 10 u. tot 18 u.

10 circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg

Biodiversiteitsproject ‘Natuurboomgaarden’
De provincie Limburg steunt het biodiversiteitsproject NBS ‘Natuurboomgaarden’. 
We gaan er van uit dat in boomgaarden waarin voldoende dood hout aanwezig is 
(oudere bomen met dode takken of zelfs enkele dode bomen) er voldoende houtkevers 
actief worden die gaatjes maken in de dode takken en stammen. De wilde bijen maken 
dankbaar gebruik van de kevergaatjes om hun eitjes in af te leggen, zodat de diversi-
teit aan bestuivers zeker toeneemt. Via specifieke vallen kunnen er tellingen gedaan 
worden om in verschillende boomgaarden in Haspengouw en Voeren de aanwezige 
wilde bijen in relatie met de kevers te onderzoeken. Boomgaard-
bezitters met voldoende oudere bomen kunnen contact nemen met 
de Boomgaardenstichting.  

Tip!
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Eerstvolgende activiteiten 2016
vr 26 en za 27 aug 
10 u. - 16.30 u.

Zomersnoei - praktijkles (i.s.m. RLNH)
inschrijven via tel. 016 61 92 23, dhr. Stefan Smets
regio Vlaams-Brabant

za 27 aug 
9 u. - 16 u. 

Zomersnoei - praktijkles (i.s.m. RLGC)
inschrijven via tel. 02 253 43 04, dhr. Brecht Vermote
regio Vlaams-Brabant

zo 28 aug 
10 u. - 18 u.

Pruimenproefstand (i.s.m. Steunpunt Levend Erfgoed)
Op de 20ste en speciale editie van de Levend Erfgoed Expo! 
Prov. domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke

zo 04 sept 
13.30 u. - 18 u.

NBS-infostand op de Landschapsdoedag (i.s.m. RLHV)
Park Rooierheide, Rooierheidestraat 100, 3590 Diepenbeek

do 08 sept 
om 19 u.

Snoei van steenvruchten en gebruik van materialen
praktijkles (i.s.m. RLHV)
inschrijven via tel. 011 31 38 98 of info@rlh.be
regio Limburg

za 10 sept 
om 14 u.

Proeven in de boomgaard (i.s.m. Stad Mechelen)
Gratis proeven van vele appel- en perensoorten.
Tivoli-boomgaard, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen

zo 11 sept 
10 u. - 13 u.

Proefdag fruitvariëteiten van weleer
Gegidste wandeling doorheen de Keizel-boomgaard (20 ha), 
met mogelijkheid tot proeven van de verschillende variëteiten   
Keizel t.h.v. huisnr. 40, 3590 Diepenbeek

zo 25 sept 
14 u. - 17 u.

Oogstfeesten (i.s.m. Hof ter Saksen)
Haasdonkbaan 101, 9120 Beveren

zo 02 okt 
13.30 u. - 18 u.

Fruithappening (i.s.m. RLWH)
Bezoekerscentrum De Palingbeek, Vaartstraat 7 
(inrit via Komenseweg), 8902 Zillebeke-Ieper

zo 13 nov
10 u. - 17 u.

Nationale Fruitexpo 2016
Expo van meer dan 500 oude appel- en peervariëteiten, stroop-
stand, determinatie en advies, aankoopmogelijkheid oude 
fruitvariëteiten, materialen- en boekenstand ...

Kasteel en park Tivoli, Antwerpsesteenweg 92, 2800 Mechelen

De lessenreeks 2016 in Ranst is jammer genoeg volledig volzet, maar volgend jaar 
wordt dezelfde lessenreeks in de buurt georganiseerd (i.s.m. RLGKN), nl. in Turn-
hout. De data kan u terugvinden op onze website www.boomgaardenstichting.be.  

Activiteiten kunnen steeds aangepast of toegevoegd worden. 
Neem daarom best regelmatig eens een kijkje op www.boomgaardenstichting.be
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Boomgaardtips
Dat in de maanden juni en juli qua regenval alle records werden gebroken, waar-
door ze als de meest natte maanden ooit werden bestempeld door het KMI, dat 
had zo zijn gevolgen.

Als bomen meerdere keren gedurende enkele dagen met hun volledig wortelstelsel 
onder water staan, ontstaat wortelverstikking. Een heel aantal fijnere wortels, die 
verantwoordelijk zijn voor de opname van bodemvocht en voedingsmineralen, sterven 
af door het (tijdelijk) zuurstofgebrek. Dan kan de boom (tijdelijk) zijn verdamping niet 
volgen, waardoor eerst de bladrand en dan eventueel het ganse blad verdort.
 

Gelukkig zijn appelbomen minder gevoelig voor dergelijk zuurstofgebrek in de wor-
telzone en kunnen ze zich nog tamelijk vlug herstellen. Kersenbomen op percelen met 
wateroverlast, zijn ondertussen massaal verdord en volledig afgestorven.

Wil u zulke situaties in de toekomst vermijden, dan kan er best gekeken worden of er 
enige afwatering mogelijk is. Indien u wat water kan wegdraineren tijdens natte perio-
des, dan zullen de bomen hier zeker wel bij varen.

Ook de gevolgen voor de vruchten (kersen en pruimen) waren bijzonder ernstig. 
In onze verzamelboomgaarden werden omzeggens alle vroege pruimenvariëteiten 
aangetast. Door de bladvlekkenziekte, terwijl vele vruchten rotten (ten gevolge van de 
Moniliaschimmel) of open barsten tot op de vruchtsteen wanneer ze in volle rijping 
kwamen (bij hoger wordend suikergehalte).
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Sapmobiel®

Onze perskalender is zo goed als compleet, hieronder kan u alvast een kijkje nemen.
zo 11 sept Stevoort Kozenweg 77
ma 12 sept Vliermaal parking rusthuis, Kersendaelstraat
wo 14 sept Broechem (nog niet zeker)
do 15 sept
vr 16 sept

Eijsden (NL) ‘Buitengoed de Moosjtum’ 
Catharinastraat 9, 6245 LB Oost-Maarland

za 17 sept Dilsen-Stokkem Ommersteyn, Schiervellaan 5 (Rotem)
zo 18 sept Wellen Dorpsplein
ma 19 sept Voeren Kerkplein Moelingen
di 20 sept Nieuwerkerken (locatie volgt nog)
wo 21 sept Zutendaal school ‘De Wonderwijzer’, Hoogstraat 41
do 22 sept Riemst Sporthal Herderen, Sint-Jansstraat 8c
vr 23 sept Hoepertingen Kasteelstraat 10
za 24 sept Diepenbeek Demerstrand, Stationstraat
zo 25 sept Peer Sportcentrum Deust, Deusterweg 

(parking Wielerpiste)
ma 26 sept Tongeren Romeinse Kassei 523 (lauw)
di 27 sept
wo 28 sept

Noorbeek (NL) ‘De Oogstschuur’
Hoogcruts 5, 6255 NS Noorbeek

do 29 sept Ramsel Kerkplein
vr 30 sept
za 1 okt

Mechelen Tuinbouwschool ‘PTS Mechelen’
Antwerpsesteenweg 145

zo 2 okt Vlierbeek Abdij Vlierbeek
ma 3 okt Tienen ‘VIA school’, Broekstraat 31

i.s.m. Regionaal Landschap Zuid-Hageland
di 4 okt
wo 5 okt
do 6 okt
vr 7 okt
za 8 okt

Tielt-Winge ‘Huize Hageland’
Oude Pastoriestraat 22

i.s.m. Regionaal Landschap Noord-Hageland

zo 9 okt Tildonck ‘Nieuwe Kloostertuin’, Kruineikenstraat 5
ma 10 okt Alken centrum ‘St-Jorisheem’, Hendriksveldstraat z/n
di 11 okt Hoegaarden Parking voor de sporthal, Tiensestraat 43

i.s.m. Regionaal Landschap Zuid-Hageland
wo 12 okt
do 13 okt
vr 14 okt

Bilzen parking ‘Alden Biesen’
Kasteelstraat (Rijkhoven)



HN 2016-3 6

Afzender NBS-secretariaat,
Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal

V.U.: dhr. Ludo Royen, Boschelstraat 21, 3724 Vliermaal
P508286, afgiftekantoor Hasselt - EDITIE AUG 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 2016-3

zo 16 okt Houthalen ‘Hengelhoef’, Hengelhoefdreef 6
ma 17 okt Neerglabbeek ‘Orshof’, Heymansweg 2
di 18 okt Alken centrum ‘St-Jorisheem’, Hendriksveldstraat z/n
wo 19 okt
do 20 okt

Borgloon ‘stroopfabriek Borgloon’
Stationstraat 54

vr 21 okt
za 22 okt

Sint-Truiden ‘Campus Tuinbouw’  
Diestersteenweg 146

zo 23 okt Geel (locatie volgt nog)
ma 24 okt
di 25 okt

Margraten (NL) ‘Fruitveiling Zuid-Limburg’
Aan de Fremme 33, 6269 BK Margraten

wo 26 okt Herk-de-Stad Pastorie Donk, Dreefstraat 1
do 27 okt Vliermaal parking rusthuis, Kersendaelstraat

Let op: inschrijven is verplicht! Bel (tijdens de kantooruren) naar +32 (0)12 39 11 88  
of stuur een mailtje naar nbsw@boomgaardenstichting.be

Vermeld zeker uw voorkeursdatum, de hoeveelheid te persen fruit, uw adres en tele-
foonnummer en of u het sap afgevuld wil in bag-in-box van 3l (€ 4) of van 5l (€ 5,50).

Hou zeker de site www.desapmobiel.be in de gaten voor eventuele wijzigingen.


