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Hoogstamnieuws 2017-1

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

Voorwoord
Vooreerst onze beste wensen voor het nieuwe jaar!
Koning winter heeft zich al goed laten gelden... des te meer tellen we al af naar de 
lente. Ondertussen is er nog heel wat werk aan de winkel, want de ‘vorstprikken’ ma-
ken het niet gemakkelijk. Intussen blijven wij ons best doen om alle werkopdrachten 
en bestellingen van plantgoed met de grootste zorg af te werken. In dit nummer alvast 
onze nieuwe activiteitenagenda.

NBS-plantactie 2016-2017... in volle actie!
Voorziet u dit voorjaar nog een plantproject te realiseren, dan kan u nog deelne-
men aan onze plantactie van traditionele en lokale fruitvariëteiten. In het uitge-
breid gamma vindt u vast en zeker uw gading.
• Appels, peren, kersen, pruimen, necta-

rines, perziken, noten ...  in hoogstam 
(stam 2 m), halfstam (stam 1,5 m) en 
struikvorm.

• Struiken en kolombomen van appel, peer, 
kers en pruim op zwakker groeiende onder-
stammen, speciaal voor de tuinliefhebber.

• Leivormen, frambozen, bessen, druiven ...
• Haagplanten van haagbeuk, beuk en mei-

doorn voor een natuurlijke omheining.
• ...

Raadpleeg onze plantfolder via                      
www.boomgaardenstichting.be of vraag een 
GRATIS exemplaar via het NBS-secretariaat,            
tel. 012 39 11 88.

Plantprobleem! Indien u niet zelf kan aanplanten, kan u beroep doen op onze zuster-
vereniging NBSW (Natuur en Boomgaarden Sociale Werkplaats) wiens ploegen 
een professionele aanplant verzorgen (soortenkeuze, controle bestuiving, opmaak 
boomgaardplan, uitmeten terrein, woelrat en/of veebescherming ...) Ook voor de 
nazorg, snoei en onderhoud, kan NBSW terugblikken op een jarenlange ervaring. 

http://www.boomgaardenstichting.be/Plantfolder%202016.pdf
http://www.boomgaardenstichting.be 
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Eerstvolgende activiteiten 2017
vr 24 en za 25
feb ’17
10 u. - 16.30 u.

Wintersnoei - praktijkles
(i.s.m. Regionaal Landschap Noord-Hageland)
inschrijven via tel. 016 61 92 23, dhr. Stefan Smets
regio Vlaams-Brabant

za 04 mrt ’17
9 u. - 16 u.

Vormsnoei - theorie- en praktijkles
(i.s.m. Regionaal Landschap Zuid-Hageland)
inschrijven via tel. 016 81 91 63, dhr. Joachim Lambrechts
regio Vlaams-Brabant

za 04 mrt ’17
om 14 u.

Vorm- en wintersnoei laagstamvruchtbomen
inschrijven via tel. 0470 92 69 97, dhr. Chris Lippens
regio Vlaams-Brabant

za 11 mrt ’17
14 u. - 16 u.

Praktische snoeiles op laagstam appel en peer, druif
(i.s.m. Tuinhier-Zeebrugge en Velt-Oostkust)
lesgever: dhr. Ivan Maertens
Roezemoesschool, Zusterstraat 9, 8380 Zeebrugge

za 18 mrt ’17 Wintersnoei - theorie- en praktijkles
(i.s.m. Regionaal Landschap Dijleland)
inschrijven via tel. 016 40 85 58, mevr. An Devroey
regio Vlaams-Brabant

za 18 mrt ’17
14 u. - 18 u.

Enten - ‘maak je eigen boompje’ (i.s.m. Velt-Brugge)
Dhr. Ivan Maertens geeft elk uur een entles.
Hij leert u verschillende entmethodes om uw eigen fruitboom 
te maken. Er is keuze tussen verschillende rassen. Eigen 
boompjes of enten meebrengen en ruilen kan ook. 
Breng eventueel uw eigen scherp entmes mee!
(zie ook p. 4 & 5 voor mesjes en slijpstenen)
Inkom: € 2 (incl. een onderstam en een ent)
Hoeve Hangerijn, Gemeneweideweg-Zuid 113, 8310 Brugge

za 18 mrt ’17
om 14 u.

Snoei 3K-bomen - theorieles
(i.s.m. Stad Mechelen)
deelname: € 5 (incl. syllabus)
Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen

zo 09 juli ’17
10 u. - 17 u.

de KERS® 2017 
14de Euregionale kersenhappening
Expo van meer dan 250 kersenvariëteiten.
Landcommanderij Alden Biesen
Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

Onze activiteiten worden regelmatig geüpdatet. Hou daarom best regelmatig onze website
www.boomgaardenstichting.be in de gaten of surf naar onze 
Facebook-pagina www.facebook.com/Nat.Boomgaardenstichting

http://www.facebook.com/Nat.Boomgaardenstichting
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Uitstekende variëteitstroop
Start de dag vol energie met een boterham besmeerd met een van onze ambach-
telijke stroopvariëteiten (zonder toegevoegde suiker, zonder bewaarmiddelen). 
Een uitdaging in de keuken vormt ook het leren koken met stroop... Het toevoegen van 
een of twee theelepeltjes stroop overtreft bij vele gerechten en recepten (waaronder 
desserts) de omstreden geraffineerde suiker probleemloos.

Bij het NBS-secretariaat of op onze vele activiteiten kan u kiezen uit:

PEER en/of APPEL
• Gemengde perenstroop, aan € 4,5/potje (600 g)
• Korsoneispeerstroop, aan € 5/potje (600 g)
• Wijnpeerstroop, aan € 5/potje (600 g)
• Dubbel Flippenstroop, aan € 5/potje (600 g)
• Sterappel-Boskoopstroop, aan € 5/potje (600 g) 

PRUIM en KERS
• Kersenstroop, aan € 5/potje (300 g)
• Kers-Oogstappelstroop, aan € 5/potje (300 g)
• Pruimenstroop, aan € 3,5/potje (300 g)
• Oogstpruimstroop, aan € 4/potje (400 g)

NBS-appelsap
Niet alles wat appelsap wordt genoemd is dat ook... denk maar aan concentraat!
Het NBS-appelsap, geperst door de Sapmobiel®, is dat WEL! Bij ons krijgt u  
100 % vruchtensap, van bio-fruit uit onze eigen hoogstamboomgaarden. Dus 
geen uitdamping van het sap, geen aanlenging met water, geen toegevoegde sui-
kers, geen bewaarmiddelen ...

appelsap:
  • bag-in-box (5 liter) aan € 10
  • bag-in-box (3 liter) aan € 6,50

kers-appelsap:
  • bag-in-box (3 liter) aan € 8,50

Pouch-up of stazak (licht en gemakkelijk te dragen):
  • kers-appelsap (3 liter) aan € 8,50
  • appelsap (3 liter) (Essching en Court-Pendu) aan € 6,50

PROMO!
Vanaf grote hoeveelheden kan een korting bekomen worden.
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Enten en oculeren
Op za 18 maart (zie p. 2) organiseert de NBS in Hoeve Hangerijn in Brugge een 
praktische entles, en dat in samenwerking met Velt-Brugge. Wat is enten nu pre-
cies en wat hebt u er voor nodig?

Van alle te gebruiken materialen is het entmesje het belangrijkst. We maken een 
onderscheid tussen entmessen, oculeermessen en snoeimessen. Elk van hen heeft 
specifieke aanpassingen van het lemmet en handvat die hen bijzonder geschikt maken 
voor hun specifiek doel. Naargelang de aard van de te snijden enten of oculaties, zijn 
ze in meerdere vormen en grootten ontwikkeld. 

Mesjes met invouwbaar lemmet zijn gemakkelijker te dragen en de snede is be-
schermd tegen beschadiging als ze niet in gebruik zijn. Een vast lemmet is dan weer 
sterker en geschikt voor het maken van zware sneden. Bij het NBS-secretariaat kan u 
terecht voor de aankoop van mesjes van goede kwaliteit, met degelijk lemmetstaal en 
een inleg in edelmetaal, reeds vanaf € 20.

1. entmes aan € 20
2. oculeermes met inklapbare spatel aan € 22
3. oculeermes, met losmaker boven op het lemmet aan € 20
4. klein Tina-oculeermes met vaste spatel prijs op aanvraag

5. groot Tina-oculeermes met vaste spatel prijs op aanvraag
6. groot Tina-entmes met gebogen handvat prijs op aanvraag
7. snoeimes standaard aan € 32
8. groot snoeimes (ook gebruikt voor driehoeksenting) aan € 42

Het onderhoud beperkt zich tot het zuiver houden en droog maken na elk gebruik. Na 
het entseizoen zowel het lemmet, draaipunt als de inleg lichtjes inoliën.

      1               2              3              4              5               6                     7                   8
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Een goede slijpsteen!
Voor een goede aansnijding van het enthout (zuivere en fijne snede) dient het 
eenzijdig aangeslepen entmes vlijmscherp te zijn. 
Het beste aanslijpen helpt echter niets als geen aangepast wegnemen van de braam 
volgt, het zgn. ‘aantrekken’. Dit gebeurt best d.m.v. van een natuurlijke slijpsteen 
(kunstmatige gegoten slijpstenen slijpen te snel weg).

Sinds Romeinse tijden is het huidige België alom bekend voor de (natuurlijke) slijp-
steenproductie, de ‘Coticule de Vielsalm’. Deze zogenaamde ‘Belgische brokken’ 
bestaan enerzijds uit een leisteenlaag (voor het afslijpen) en anderzijds uit een zeer fijn 
wit-geel gesteente, de Coticule (voor het wegnemen van de braam na het afslijpen). 
Zij worden als watersteen gebruikt en zijn zeldzaam.

1. Belgische Brokken (stan-
daardvorm)

2. Belgische Brokken (on-
regelmatige vorm, zgn. 
‘boutsen’ of brokken)

3. Bemerk hier de donkere 
leisteenlaag en...

4. ...de witte Coticule in deze 
Belgische Brok (zijzicht)

     1                         2                   3      4

Praktische handleiding!  
Oculeren en chipbudden van fruitbomen, vruchtdragende planten en andere 
houtige gewassen 
                              

Bestellen kan door overschrijving van € 10 + PORT € 2,50 (buiten België € 4,50) 
op rekening BE65 4518 5253 9196 op naam van NBS met vermelding ‘Oculeren en 
chipbudden’.

 Ӻ Als pomologische vereniging biedt de NBS nog heel wat andere fruitkundige 
basiswerken aan! U vindt hiervan een volledig overzicht terug op onze website 
www.boomgaardenstichting.be (rubriek winkel)

NBS-educatieve brochure 3 (2de uitgave - kleur - in A5-formaat)
Stap voor stap, in woord en beeld.
met o.a.:
• Wat is oculeren? Waarom oculeren?
• Geschiedenis
• Oculeren met slapend oog, bloemknopoculatie, chip budding 

of oogenting, werktuigen en materialen ...

Het goede nieuws is dat u ze bij NBS voordelig kan aankopen! (prijzen op aanvraag)                    
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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 2017

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 E-magazine.

Hoogstamnieuws 2017-1

NBS-fruitaanbod appel en peer
We beschikken nog over een ruime bio-voorraad appels, afgelopen seizoen geoogst 
uit de eigen NBS-hoogstamboomgaarden. Zowel lekkere dessertappels, als appels 
bijzonder geschikt voor verwerking (stoven, compote ...)

Naargelang de voorraad strekt, kan u een keuze maken uit:
Paradijsappel, Boskoop rood, Winterrambour, Court-Pendu Rosat, Berglander, Franse 
Reinette, Kattekop, Reine des Reinettes, Pomme Henri... Aan € 1,5/kg.

Bestellingen kunnen via het NBS-secretariaat,
tel. 012 39 11 88, fax 012 74 74 38, info@boomgaardenstichting.be

Op aanvraag maken wij u een feestelijke 
geschenkkorf van 10 kg bewaarappels 
vanaf € 15, afhankelijk van hoe u de korf 
wil samenstellen, hetzij al dan niet aan-
gevuld met andere NBS-fruitproducten 
zoals sap, stroop, een boek ... Origineel 
als verjaardags- of relatiegeschenk. 

Hoogstamfruit als geschenk

Graag even een seintje op voorhand!

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

