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de KERS

 zondag 8 juli 2018 

ALDEN BIESEN
Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

Nationale Boomgaardenstichting (NBS) vzw - tel. 012 39 11 88, 
info@boomgaardenstichting.be - www.boomgaardenstichting.be

GRATIS  
TOEGANG

+ GRATIS PARKING

®

10 tot 17 u.

Verken de historische Hertenbergboomgaard

Expo van meer dan 250 oude en moderne  
kersenvariëteiten uit de hele Euregio

Info, boeken en materialen

Kersengerechten (pannenkoeken, taart, ijs,...)
 

Kersendranken (sap, bier, wijn, thee,...)

Kersen proeven en kopen

Toepassingen en gebruik van kersen

Wedstrijd “de lekkerste kers”

Advies rond boomgaard en kers 

 

Gezellige terrasjes 

Ponyritjes
 

Kinderanimatie

Ritjes met de “Kersenboemel”

15de euregionale kersenhappening

Kinderen kleuren het leven in de boomgaard
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Hoogstamnieuws 2018-2

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 zomer is in aantocht. Dat betekent gezellige terrasjes en genieten van het  
zonnetje. Voor ons betekent dit dat het weer tijd is voor ons grootste  
evenement van het jaar: de KERS®! Dit jaar draait het allemaal rond kinderen.Want, 
kinderen kleuren het leven in de boomgaard. Maar wij hebben voor elk wat wils, dus 
kom met het hele gezin naar de KERS®. Verder kunnen wij ook met trots onze nieuw-
ste publicatie aankondigen. Hieronder kan u daar meer over lezen.

NBS-publicatie: Hoogstamfruitbomen in Limburg, Deel 2-Appels
Als grootste fruitprovincie van Vlaanderen koestert Limburg een veelvoud aan
lokale provinciale variëteiten in vgl. met andere provincies. Daarnaast ook een
hele rits van algemener voorkomende rassen van het Vlaamse Gewest of de  
fruitstreek in het bijzonder. We zijn dan ook uitermate fier u de realisatie van
‘Hoogstamfruitbomen in Limburg- Deel 2-APPELS’ te kunnen aankondigen. 

Het is een meer dan 200 blz. tellende uitgave geworden, in volkleurendruk met 100
vruchtbeschrijvingen, geschiedenis, leidraad voor aanplant en onderhoud, verwerking, 
etc. Er zijn reeds meerdere werken in Limburg over de fruitgeschiedenis verschenen, 
maar geen enkel dat de variëteiten, hun herkomst en 
geschiedenis als erfgoed beschrijft. De bedoeling van 
deze publicatie is dit toegankelijk maken voor de  
Limburgers zelf, de toeristen, fruitliefhebbers,  
beroepstelers, pomologen, ... en wil zodoende een 
leemte opvullen in de publicaties om en rond fruit-
beschrijvingen in Limburg. De uitgave is gepland 
tegen eind juni en zal de volgende inhoud bevatten: 
geschiedenis van de appelteelt, hoogstamvariëteiten in 
Limburg vroeger en nu, appels proeven en verwerken 
en aanplant en beheer van hoogstamboomgaarden.

VOORINTEKENACTIE
De voorintekenaars (tot het ogenblik van verschijnen) krijgen dit werk aangeboden 
aan de voorintekenprijs van € 20 (normale prijs € 25). Te bekomen door overschrijving 
van € 20 (+€ 7 verzendkosten) op rekening BE65 4518 5253 9196 van NBS vzw met 
de vermelding “voorintekening”.
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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

Eerstvolgende activiteiten 2018
za 26 mei ’18
9.30 u. - 13.30 u.

Herkennen van ziektebeelden en hun biologische bestrijding -  
theorie- en praktijkles - VOLZET
(i.s.m. Regionaal Landschap Kempen en Maasland)
regio Limburg (Lessenreeks Leut 2018)

za 9 juni ’18
om 14 u.

Zomersnoei steenfruit - theorieles
(i.s.m. Stad Mechelen)
Deelname € 5 (incl. syllabus)
Tivoli-Kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen

za 23 juni ’18
9 u. - 12 u.

Kleinfruit - praktijkles - VOLZET
Oculeren en chipbudden - praktijkles - VOLZET
(i.s.m. Regionaal Landschap Kempen en Maasland)
regio Limburg (Lessenreeks Leut 2018)

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

za 18 aug ’18
9 u. - 12 u.

Zomersnoei - praktijkles
(i.s.m. Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete)
inschrijven via tel. 014 85 25 14 (Mevr. Karen de Schutter)
regio Antwerpen

za 25 aug ’18 
10 u. - 13 u.

Zomersnoei - praktijkles
(i.s.m. Regionaal Landschap Haspengouw & Natuurpunt)
Inschrijven via 011 31 38 98 of info@rlh.be (deelname €2)
regio Limburg (Voeren)

za 25 aug ’18
9 u. - 12 u.

Zomersnoei - praktijkles - VOLZET
(i.s.m. Regionaal Landschap Kempen en Maasland)
regio Limburg (Lessenreeks Leut 2018)

za 1 sept ’18
9.30 u. - 16 u.

Zomersnoei - praktijkles
(i.s.m. Regionaal Landschap Groene Corridor)
inschrijven via tel. 022 53 43 04
Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk (regio Vl-Brabant)

za 8 sept ’18
om 14 u.

Teelt van kiwi en vijg - theorieles
(i.s.m. Stad Mechelen)
Deelname € 5 (incl. syllabus)
Tivoli-Kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen

za 15 sept ’18
13.30 u. - 16.30 u.

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

zo 30 sept ’18
10 u. - 17 u.

NBS-nationale fruittentoonstelling
(i.s.m. gemeente Beveren)
Hof ter Saksen, Haasdonkbaan 101, 9120 Beveren
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Verrukkelijke variëteitstropen

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

Légipontstroop € 4/potje (450 g)

Sterappel-Boskoopstroop € 5/potje (600 g)

Sterappel-Keulemanstroop € 5/potje (600 g)

PRUIM of KERS
Hedelfinger kersenstroop € 5/potje (600 g)
Oogstpruimstroop € 4/potje (400 g)

NBS-appelsap
Wij bieden 100% vruchtensap, geperst van bio-fruit uit onze eigen hoogstam-
boomgaarden. Wij lengen onze sappen niet aan met water en gebruiken geen 
bewaarmiddelen of extra suikers. Ons sap is dus puur natuur!

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

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

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

Dankzij de nieuwe generatie bewuste consumenten is de ambachtelijke stroop-
bereiding volop in opmars. De mogelijkheden om stroop in uw dagelijkse leven 
te gebruiken zijn veelzijdig! De NBS-stroop is puur, zonder enige toegevoeging van 
suikers, bewaarmiddelen of wat dan ook.

 

PROMO 
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Wat te doen bij te weinig bestuiving of te veel vruchtzetting? 
Na het magere fruitjaar van 2017 ziet de vruchtdracht er veelbelovend uit. 
De fruitbomen hangen overvol, maar opgelet! De junirui (vruchtrui) kan 
hier nog verandering in brengen. Tijdens deze periode worden onbesto-
ven, te kleine of aangetaste vruchten afgeworpen. 
• Sterke junirui kan het gevolg zijn van onvoldoende bestuiving. Indien u 

hieraan twijfelt, kunt u een afgevallen vrucht doormidden snijden. Zijn 
hierin geen pitten aanwezig, dan is er te weinig bestuiving. Plant dus voor 
deze variëteit  een goede bestuiver aan in het najaar.

• Hangen er nog teveel vruchten na de junirui, dan kunnen deze gedund 
worden. Verwijder misvormde of kleine vruchten door ze van de steel af te 
stropen.

• Overmatige vruchtdracht vermindert de kwaliteit van de vruchten. Het 
zal vooral leiden naar een beurtjaar. 
De grote hoeveelheid pitten in de vele 
vruchten maken hormonen aan die de 
bloembotvorming tegenwerken, waar-
door de bloei en de vruchtdracht voor 
het volgende jaar worden gehypothe-
keerd. Tijdig dunnen om overproductie 
tegen te gaan is de enige remedie.

 
De spinselmot verjagen 
Ook dit jaar zijn de spinselmotten weer massaal aanwezig. Deze groe-
ne rupsen met zwarte stippels houden lelijk huis in uw appelbomen: ze 
vreten de bomen in korte tijd helemaal kaal en hangen ze vol met hun wit 
spinsel.  
Wanneer een besmetting wordt vastgesteld, is het best om die zo snel mogelijk 
te bestrijden. Deze rupsen hebben natuurlijke vijanden zoals vogels, 

sluipwespen en oorwormen, maar 
u kunt zelf ook wat doen om ze uit 
uw boomgaard te verjagen. U kunt 
de spinsels wegknippen om de po-
pulatie volgend jaar te beperken. 
Een andere mogelijkheid is ze te 
bekampen met een felle koudwater-
straal. Daardoor is de rups verzwakt 
en gevoeliger voor zijn natuurlijke                                                            
vijanden.
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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 MEI 2018

GRATIS infoblad
voor alle fruitliefhebbers
verschijnt 3-maandelijks

Hoogstamnieuws 2018-2

U ontvangt Hoogstamnieuws nog niet? Geef ons een seintje via info@boomgaardenstichting.be en ontvang 
voortaan gratis ons driemaandelijks E-magazine.  
U wilt Hoogstamnieuws niet meer ontvangen? Laat het ons weten via info@boomgaardenstichting.be

De Sapmobiel®

Wij komen naar u toe met de Sapmobiel®. Onze mobiele persinstallatie trekt binnen-
kort door Vlaanderen. Met een lading vanaf 75 kg fruit kunt u bij ons terecht; wij 
persen hiervan puur natuurlijk sap. Wilt u weten of wij bij u in de buurt komen? Hou 
dan de kalender op www.desapmobiel.be in de gaten en schrijf u in voor een van onze 
persdagen. Hieronder enkele voorbeelden:

Let op! Inschrijven is verplicht. Contacteer ons tijdens de kantooruren:  
+32 (0)12 39 11 88 of stuur een mailtje naar nbs@boomgaardenstichting.be

wo 12 sept. Stroopfabriek, Stationsstraat, 3840 Borgloon

zo 16 sept. Smaakfestival, Dorpstraat, 3830 Wellen

ma 17 sept. Fruitbedrijf Guido en Greet Vets-Spits, Emblemseweg, 2520 Ranst

za 22 sept. Demerstrand, Stationsstraat, 3590 Diepenbeek

26 - 27 sept. Scouts & Gidsen, Broechemsesteenweg, 2560 Nijlen

10 - 13 okt. Alden Biesen, Kasteelstraat, 3740 Bilzen

zo 14 okt. Nieuwe Kloostertuin Tildonk, Kruineikenstraat, 3150 Tildonk

do 18 okt. Sporthal De Struysvogel, Tiensestraat 43, 3320 Hoegaarden

mailto:nbs%40boomgaardenstichting.be?subject=
http://www.facebook.com/Nat.Boomgaardenstichting
http://www.facebook.com/Nat.Boomgaardenstichting

