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Hoogstamnieuws 2018-1

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
De zachte winter tot nu toe maakt dat de plantactie vlot zijn gangetje gaat. Voor 
stad Aalst, Wijnegem, Beveren, Hove, Brugge ... en voor meerdere Regionale 
Landschappen zijn projecten lopende of reeds afgewerkt.
De 10-delige lessenreeks ‘aanleg en onderhoud hoogstamboomgaarden’ loopt dit jaar 
vanaf 24/02, in Leut (provincie Limburg). Er zijn nog enkele plaatsen vrij; u kan zich 
inschrijven via tel. 012 39 11 88. Voor de overige activiteiten verwijzen we in deze 
editie naar de kalender op p. 2 en reeds naar de volgende editie, halverwege mei.

NBS-plantactie 2017-2018 loopt tot eind maart.
Tot dan is het nog altijd planttijd voor fruitbomen en kan u bij de NBS terecht 
voor een ruim aanbod van tradi-
tionele en lokale fruitvariëteiten.             
Momenteel zijn nog praktisch alle 
variëteiten van appel, peer, pruim, 
kers, noot, perzik … in  hoog-, half- 
en laagstamvorm in voorraad (Gro-
tere maten zijn beschikbaar). Tot ons 
aanbod behoren ook fruitbomen als 
leiboom en diverse variëteiten van 
kleinfruit (zie p. 6). 

Informeer steeds bij uw gemeentebestuur (waar het perceel gelegen is) of ook in uw 
gemeente subsidies ‘aanplant hoogstamfruitbomen’ worden toegekend. In Riemst, 
Borgloon, Wellen of Zutendaal is de subsidie al geruime tijd van kracht en kan u alles 
regelen via ons secretariaat; de NBS heeft met deze gemeenten namelijk een recht-
streeks contact.

Bestellen kan via het NBS-secretariaat, tel. 012 39 11 88. Na bevestiging door ons 
kan u het plantgoed komen afhalen, of professioneel laten aanplanten door onze 
zusterorganisatie NBSW (Natuur en Boomgaarden Sociale Werkplaats). Het soorten-
advies, de controle van de onderlinge bestuiving en het spreiden van de rijpheidstijd-
stippen behoren eveneens tot onze dienstverlening.

Raadpleeg onze plantfolder via www.boomgaardenstichting.be - tabblad ‘plantactie’
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Eerstvolgende activiteiten 2018
za 10 feb ’18
14 u. - 17 u.

Entles - theorie & praktijkles (i.s.m. Velt Jabbeke)
Vrijetijdscentrum,Vlamingveld 40, 8490 Jabbeke

za 10 feb ’18 Les Wintersnoei (i.s.m. Regionaal Landschap Groene Corridor)
regio Vlaams-Brabant

vr 23 feb ’18
9.30 u. - 16 u.

Wintersnoei van hoogstambomen - theorie- en praktijkles 
(i.s.m RLNH) - Inschrijven noodzakelijk via www.rlnh.be                  
Huize Hageland, Oude pastoriestraat 22, 3390 Tielt Winge 

za 24 feb ’18
9.30 u. - 16 u.

Wintersnoei van hoogstambomen- theorie- en praktijkles 
(i.s.m RLNH) - Inschrijven noodzakelijk via www.rlnh.be 
Huize Hageland, Oude pastoriestraat 22, 3390 Tielt Winge

za 24 feb ’18
om 14 u.

Groei- en snoeiregels - theorieles (i.s.m. Stad Mechelen)
Tivoli kinderboederij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen

za 03 mrt ’18
13.30 u. - 16.30 u.

Wintersnoei - praktijkles (i.s.m. Velt Waasland)
inschrijven via tel. 0473 57 55 32, dhr. Marc Temmerman
regio Oost-Vlaanderen 

za 03 mrt ’18
14 u. - 16 u.

Snoei van fruitbomen - praktijkles (i.s.m. Tuin hier)
Pastorie van Lissewege, Oude Pastoriestraat 5, 8380 Brugge

za 03 mrt ’18
9 u. - 17 u.

Basiscursus snoei (i.s.m. Regionaal Landschap Zuid-Hageland)
meer info via tel. 016 81 91 63, dhr. Joachim Lambrechts
regio Vlaams-Brabant

zo 11 mrt ’18
om 9 u. 

Entles - praktijkles (i.s.m. Velt Westland) 
Het klasje, Nieuwplaats 14, 8920 Poelkapelle

za 17 mrt ’18
om 14 u.

Vorm- en onderhoudssnoei leibomen - theorieles 
(i.s.m Stad Mechelen) 
Tivoli kinderboederij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen

za 24 mrt ’18
14 u. - 16 u.

Snoeiles halfstammen - theorie- en praktijkles 
(i.s.m. Velt-Brugge) Brieversweg 52-56, 8340 Moerkerke

za 31 mrt ’18
14 u. - 18 u.

Entles, Ruilbeurs - praktijkles (i.s.m. Velt Brugge)
Hoeve Hangerijn, Gemeneweideweg-Zuid 113, 8310 Brugge

za 31 mrt ’18 
9 u. - 16 u.

Wintersnoei - theorie- en praktijkles 
(i.s.m. Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete) 
inschrijven via tel. 014 85 25 14, mevr. Karen De Schutter
regio Antwerpen

zo 8 juli ’18
10 u. - 17 u.

‘de KERS®’ - 15de Euregionale kersenhappening
Expo van meer dan 250 kersenvariëteiten
Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

Onze activiteitenkalender wordt regelmatig aangepast. Hou daarom best regelmatig onze 
website www.boomgaardenstichting.be in de gaten of surf   
naar www.facebook.com/Nat.Boomgaardenstichting

http://www.facebook.com/Nat.Boomgaardenstichting
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Voortreffelijke variëteitstroop
Het stoken van stroop was één van de meest gebruikte technieken om fruit te 
verwerken. Opgestart als huisnijverheid en uitgegroeid tot een gegeerd ambacht! 
Wij verkiezen het stoken van stroop zonder enig additief en van welbepaalde variëtei-
ten apart, enkel zo bekom je de ware smaak van dat fruit zelf!

U kan kiezen uit:
PEER en/of APPEL
Gemengde perenstroop aan € 4,5/potje (600 g)
Korsoneisperenstroop aan € 5/potje (600 g)

Légipontstroop aan € 4/potje (450 g)

Sterappel-Boskoop aan € 5/potje (600 g)

Sterappel-Keuleman aan € 5/potje (600 g)

PRUIM en KERS
Hedelfinger kersenstroop aan € 5/potje (600 g)
Oogstpruimstroop aan € 4/potje (600 g)

NBS-appelsap
Bij ons krijgt u  100 % vruchtensap, van bio-fruit uit onze eigen hoogstamboom-
gaarden. Geen uitdamping van het sap, geen aanlenging met water, geen toege-
voegde suikers, geen bewaarmiddelen ... Zuiver puur natuurlijk.

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

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

appel-perensap:
  • bag-in-box (3 liter) aan € 6,50

PROMO! PROMO! PROMO! PROMO! PROMO!
Het sappakket!
1 x 3 l appelsap   Normaal voor € 38,50 
1 x 3 l perensap   NU slechts voor € 30 
3 x 3 l appel-kers

PROMO
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•Boomgaardtip 1 - Planten op arme zandgrond…
Leemgrond is het meest geschikt voor bijna alle fruitsoorten en -variëteiten. Mits 
enkele maatregelen kunnen de meeste fruitsoorten ook op zandgronden goed ge-
dijen. Omdat humusarme zandgronden weinig water of voedingsstoffen kunnen 
vasthouden, moeten we extra humus toevoegen aan de bodem.

Bij de aanplant meng je daartoe 
een goed verteerde compost met 
de zandgrond om alzo in de direc-
te wortelomgeving het humusge-
halte op te trekken. Na het planten 
wordt de boomschijf best afge-
dekt met een goede laag compost, 
stalmest of ander organisch mate-
riaal (zie Pomologia 2012/4). Op 
deze manier voorkomen we dat 
de bodem rond de wortels te snel 
opwarmt en uitdroogt. Voldoende 
humus zorgt voor een verrijking 
van het bodemleven en verhoogt 
het vermogen om vocht en voedingsstoffen vast te houden en gedurende langere tijd 
beschikbaar te stellen aan de bomen. Best jaarlijks herhalen.

•Boomgaardtip 2 - Droogtestress voorkomen verhoogt de kans tot 
aanslaan van een nieuwe aanplant aanzienlijk.
Het uitdrogen van de bodem rond de wortels is de grootste oorzaak dat jonge 
bomen afsterven in de eerste jaren na het planten.
   
Het afdekken van de boomschijf met compost 
vanaf de winter of het vroege voorjaar, kan dit 
reeds voor een deel voorkomen. Tegelijkertijd stelt 
het bodemleven continu plantenvoedingsstoffen 
vrij uit deze compost. Indien de droogte lang aan-
houdt, dan is het sterk aan te bevelen om minstens 
éénmaal per week twee emmers water per boom 
toe te dienen. Bij voorkeur ’s avonds water geven 
en de ochtend nadien de bovenste grondlaag licht 
optrekken, tenzij deze afgedekt werd met humus.  

Op zandgronden planten we met voordeel fruitbomen die geënt werden op onder-
stammen met een sterke groeikracht en diep wortelende pinwortels. Voor half- en 
hoogstammen gebruiken we hiervoor de zaailing onderstammen: Malus ‘Bittenfel-
der’ voor appel, Pyrus ‘Kirchensaller’ voor peer, Prunus avium voor kers en ‘Myro-
balaan’ voor pruimen.
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Ontdek de nieuwe manier van enten…
Bij het vegetatief vermeerderen van fruitbomen door een stuk twijg (ent) 
op een onderstam over te brengen hebben we niet alleen een vlijmscherp 
mes nodig (voor een zuivere snede), maar ook bindmateriaal (bv. raffia) en 
zeker entwas om de wonde te beschermen tegen uitdroging en infecties. 

Vandaag kunnen wij een nieuw afdekproduct voorstel-
len, nl. ‘Medifilm’ (van Mauritz). Medifilm is een zelf-
klevende tape, uitermate geschikt als beperkt lucht-
doorlatend bindmateriaal waarbij koude entwas 
niet meer nodig is. U hoeft na een aantal weken dit 
bindmateriaal niet meer los te snijden, want Medifilm 
is tot 8 x zijn lengte rekbaar en biologisch afbreekbaar, 
een topproduct. Het werd reeds door ons getest tijdens 
ons ‘Ent-event’ op za 27 jan ll. in de Tivoli-kinderboer-
derij, Mechelen. Wel enig voorbehoud... Medifilm geeft 
uitstekende resultaten voor plakent of kroonent, dus 
met even dikke entpartners. Voor spleetent minder 
aangewezen!

 
•Entmes
Een vlijmscherp entmes is de basisvoorwaarde voor een gelukte enting. Een 
entmes is éénzijdig aangeslepen. Er zijn dus rechts- en linkshandige messen. Vooral 
de staalsoort is bepalend voor het behoud van een scherp lemmet en het al dan niet 
gemakkelijk slijpen.

Naar Engeland in 2018?                                                                       
In augustus 2018 proberen we de overkant van ‘het Kanaal’ nog eens te berei-
ken. We bezoeken de toptuin van Wisley, Brogdale met de grootste West-Europese 
fruitcollectie, de Hatton Fruit Garden, West Dean Gardens, Petworth House, Waddes-
don Manor ... We gaan met een comfortabele touringbus van reisbureau De Alk, die 
ons door de Eurotunnel naar Engeland brengt. Opstapplaatsen zijn voorzien in Alken, 
Lummen en Kortrijk. We logeren in één hotel, in Guildford (half pension).
Reissom: € 680 incl. all-in verzekering en een fooi voor de chauffeur.
Voor een gedetailleerd programma en betalingsmodaliteiten stuurt u best een 
mailtje naar jeanpierre.b@scarlet.be

Voortaan kan u deze rolletjes Medifilm aan-
schaffen bij het NBS-secretariaat.
Kenmerken: 35 m/rol, breedte van 30 mm, met 
strips van 5 cm, 650 stuks/rol. 

Voor entmesjes van hoge kwaliteit alsook natuurlijke slijpstenen, ‘Coticule de        
Vielsalm’ (‘Belgische brokken’), kan u eveneens terecht bij het NBS-secretariaat.
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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 2018

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.
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Een ‘snoepdoos’ in je eigen tuin…
In vergelijking met pitfruit (appels en peren) is het seizoen van houtig kleinfruit 
maar kort. Bovendien moet het eens geoogst, ook nog snel verhandeld worden, 
wegens beperkt houdbaar. Het is daarom zeker niet oninteressant om in je eigen tuin 
of boomgaard een zone kleinfruit aan te planten, zodat je in de oogstperiode naar 
hartelust kan snoepen van een lekker, sappig en gezond tussendoortje. 

Zo een strook kleinfruit neemt weinig ruimte in beslag. Als je verschillende variëteiten 
naast elkaar plant, kan je op meerdere tijdstippen genieten van vers fruit. Via onze plant- 
actie bieden we aalbessen (rode, witte en zwarte), kruisbessen, bosbessen, jostabessen, 
frambozen, bramen, kiwibessen, Japanse wijnbessen … in meerdere variëteiten aan om te-
gemoet te komen aan de aanleg van je kleinfruitcollectie. Hoe meer verschillende soorten 
je plant, des te meer ‘verleng je het oogstseizoen’.

Een volledig overzicht van het aanbod vindt u terug in de NBS-plantfolder die u 
kan downloaden via www.boomgaardenstichting.be Voor meer info, het gratis aan-
vragen van de plantfolder en bestellingen kan u terecht bij het NBS-secretariaat via                 
tel. 012 39 11 88 of info@boomgaardenstichting.be 

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

